Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 3 maart 2015
Aanwezig: René Hansen, voorzitter, Kees Koot, John Camu , Johan de Koning, Geert Eyck, Jos Eras, Ed
Roelofs, Stasja van den Berg, Roel Reijenga, Carol Brettschneider, Ann de Wolf, Jan van de Biezen, Marianne
Sleyffers , Johan Gadella (wijkwethouder), Heleen Buwalda (verslag).
Gast: Chris van Alem.
Afwezig met bericht: Yvonne van Batenburg , Hedy Verwey, Jos Eras, Hans Schenk, Wietse Hamming.
Afwezig: Henk Boer
Opening
en vaststellen agenda.

René Hansen opent om 20.00 uur de vergadering. Hij kondigt een presentaties aan van hr. Chris van
Alem over het integraal groenonderhoud bestek van de gemeente Nieuwegein vanaf 1-1-2015.
2. Afmeldingen zie boven.
3. Nieuws van de gemeente.
Chris van Alem heeft kopieën gemaakt van het groenonderhoud plan. Helaas zit het kaartje BatauNoord er niet bij, maar Stasja zegt toe dit alsnog te zullen rondsturen. Batau-Noord, -Zuid en Doorslag
zullen onderhouden worden door Fa. Krekels. Er zijn afbeeldingen van onkruid in perken en
plantsoenen die nog wel worden getolereerd in onderhoudskwaliteit B en van zwerfafval in dezelfde
categorie. Ruwe bermen zullen nog maar 1 keer per jaar worden gemaaid. Verder zal er begrazing
plaatsvinden waar dat mogelijk is. Daaraan kleven ook nadelen: gras en berenklauw worden maar
gedeeltelijk afgegraasd; er blijft een stoppelveld van vrij hoog berenklauw over + de ruime hoeveelheid
schapenkeutels op de voet/fietspaden langs de ruwe bermen. Onkruid in verharding zal niet meer met
gif worden verwijderd (rondup, voor de doe-het-zelver nog wel gewoon bij tuin- of kluscentra te koop)
Watergangen/sloten zullen in overleg met Hoogheemraadschap nog maar 1 keer per jaar worden
opgeschoond. Daar waar onderhoud duidelijk niet aan de criteria voldoet graag melden via telefoon
14030 t.a.v. servicelijn.
N.a.v. vragen uit de vergadering:
Klimop vanuit tuinen laat men gewoon groeien. Overhangend groen dat op voet/fietspaden de
doorgang belemmert mag pas na aanmaning worden gekortwiekt (op kosten van de eigenaar) Wel
melden bij de servicelijn en daarbij duidelijk de plaats aangeven; niet alleen straatnaam maar ook
huisnummer.
Sierstruiken worden door de gemeente 1 x per 4 jaar gesnoeid. (in de praktijk vaak grof gemaaid)
Langs het hondenpad achter de geluidswal wordt niet gemaaid. Het gevolg is dat de honden niet in het
hoge gras willen en dus op het pad poepen. CvA: de herder moet daar ook langs (en dan ligt er ook
schapenpoep!)
CvA: een aantal plekken waar strooiwagens paden hebben kapot gereden worden aangevuld en
ingezaaid. (maar de paden zijn structureel te smal voor alle gemotoriseerd verkeer dat regelmatig
langs komt)
Chris van Alem wordt bedankt voor zijn toelichting.
Ed meldt dat Lister een activiteit heeft voor bewoners in het kader van NL Doet op het Muntplein. Zie
de mail van Els Reinking. Er zal maximaal € 300,- aan worden besteed. Men vindt dit wel veel geld
voor zo’n korte vreugd, want op Koningsdag moet het plein weer beschikbaar zijn voor de kramen.
4. Ingekomen stukken, post, mededelingen.
Mededelingen:
 Ed meldt dat Mitros in onderhandeling is met een instelling voor een gezinsvervangend
tehuis. Besloten wordt het verslag van 6 januari niet opnieuw aan te passen.
 Ed meldt ook dat nieuw beleid wordt ontwikkeld t.a.v. zwerfvuil. Voorlopig nog geen
nieuwe prullenbakken-in-zelfbeheer.
 Ann heeft problemen met het openen van de mail-bijlagen. John vraagt haar volgende keer
haar laptop mee te nemen; waarschijnlijk kan hij het probleem snel verhelpen.

Hans Schenk heeft via een mail info gegeven over de stavaza op het Muntplein.
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5. Verslag vergadering 3-2-2015.
n.a.v:
Ann vindt het kwetsend dat koffiedrinken een argument zou zijn om huishoudelijke hulp te beperken.
Zij gaat er actie tegen nemen.
De slecht situatie langs de fietspaden achter de scholen is nog niet gewijzigd. Wel is er achter de
Lucasschool flink gesnoeid.
Carol merkt op dat er wel veel parkeerdruk is sinds de sportschool. Johan Gedella stelt dat er binnen
250 meter voldoende ruimte is, o.a. op de terreinen rond het Muntplein.
De grond die langs de Reinesteinseweg is gestort is heel slappe grond die nog sterk zal inklinken. Het
gewraakte puin zal voor het maaien verwijderd worden, want anders gaat het maaiblad kapot.
Verder wordt het verslag zonder wijzigingen vastgesteld.

6. Financiën.
De begroting voor 2015 is toegemaild. Er zijn geen vragen. Kees zal de financiële info doormailen naar Marleen.
7. Verslagen commissies.
7. Groen grijs blauw.
Marianne verwoordt vragen en opmerkingen:
Kan er ook een oproep worden gedaan in de wijkkrant voor versterking van het team?
Per half mei komen er in de wijken Batau- N+Z, Zuilenstein/Huis de Geer, Blokhoeve en Jutphaas/Wijkersloot
in totaal 96 hanging baskets.
Het elzenbroekbos zal worden opgeknapt, maar de bewoners reageren traag op de inspraak-oproep. Er waren
maar 14 mensen bij de informatieavond. Het is een historische plek in Batau-Noord. Misschien zou er een
informatiebord bij moeten komen.
De aanschaf van een ooievaarsnest via een ‘erkende’ bouwer zou € 1385,- ex BTW kosten. Het loont de moeite
aanvraag te doen of het ook een project/werkstuk kan zijn voor een ROC. Er is een idee tot plaatsing in het
parkje naast de Nedereindseweg, waar eerst de trimtoestellen stonden. Er zal in ieder geval een
omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd en een buurtinfo moeten worden verzorgd. Kees wil
Marianne’s voorstel van een ooievaarsnest. wel ondersteunen bij een eventuele uitvoer. (als belangstellende, nog
niet namens de financiële commissie)
De tijdens de vuurwerkperiode vernielde prullenbakken zijn nog niet teruggeplaatst.
Vorige vergadering was er een tekening van de opknapbeurt voor de Batauweg/Middenweide. Kunnen de
fietsroutes, waar die achter bushaltes/verkeersgeleiders langslopen, wat worden uitgebreed? Dan kan er bij
gladheid ook beter worden gestrooid.
De drainage die is aangebracht bij Elandweide/Gemzeweide voldoet niet aan de verwachtingen.
7. PR/Communicatie.
De wijkkrant loopt al goed vol.
Met Geert wordt kort de wenselijkheid/uitvoerbaarheid van een eigen face-book pagina besproken, eventueel
met een link naar het Buurtplein. Via Nieuwegeinsewijken was er nog geen info-vernieuwing, mede omdat de
agenda zo laat binnen kwam.
Wie geeft zich bij John op voor dienst in de kraam tijdens koningsdag? Wat hebben we voor weggevertje?
Winkelkar muntjes??? (b.v. 1000 stuks à 0,55 incl 1 kant opdruk ex BTW, 5 à 6 weken levertijd!)
(balpen? (b.v. 1000 stuks 1 gratis opdruk voor € 225,- of € 250,- ex BTW??)
(mini pepermuntjes?? Vanaf € 0,105 per stuk/per 5000 incl 1 kleur opdruk, ex BTW, levertijd 4 weken)
7. OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Geen nieuws, maar de vraag naar extra meedenkers/handen blijft bestaan.
7. Winkeliersvereniging .
Zie mailbericht van Hans Schenk.
8. Bestuurszaken.
Geen speciale zaken te melden .
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9. Politie.
Wietse heeft zich afgemeld.
10. Rondvraag.
Johan Gadella meldt dat er binnenkort een evaluatie zal worden gehouden van de koopzondagen.
De bestemmingsplannen zullen worden ‘doorgelicht’ i.v.m. terreinen voor evenementen. Ook buurtactiviteiten
moeten daaronder begrepen kunnen worden zonder dat er zich daarbij belemmeringen voordoen.
Het ziet er naar uit dat Feniks weer een muziekachtige bestemming zal krijgen.
De opening van Lister in de plint van de Nieuwe Baten is vorige week geweest.
Marianne: wat is de status van de brief van Yvonne van Batenburg? Men vindt het een lovenswaardig initiatief.
Er moeten speeltoestellen worden vervangen. Krijgen de buurtbewoners daarover info?
John: bij herhaling geen respons van Bouwgein t.a.v. ons plan een duidelijk infobord te plaatsen. Wij sluiten
deze actie af.
De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14
1-04-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Overleg gr.gr.bl over diverse punten

Wie

Einddatum

Hans
Met Ed/Stasja

doorlopend
voortgaand

13-05-14
3/6

Hofweide, wat gaat er verder gebeuren?

DB

Vraag om
terugkoppeling

03-06-14

Achterstallig onderhoud Ziggo kasten

Wordt aan
gewerkt

03-06-14
02-12-14

Overleg winkeliers/marktmensen
Hofweide zienswijze?

Ed : gr.gr.bl Lijst van
plekken aanleveren
Hans?/Johan G.?
Roel ?

02-12-14
06-01-15

Enquete scholen voor wnw graag kopie voor WNW
Koningsdag:

06-01-15

Auto’s door het grasperk naast flatgebouw.

03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15

Kaartje Batau-Noord voor groenbestek
Ooievaarsnest, plan uitwerken
Prullenbakken in eigen beheer (?)
Hondenpad achter geluidswal, slecht looproute
(asfalt) + veel lage takken in je gezicht
Opgeven voor dienst in de koningsdag-kraam.
John zal intekenrooster rondsturen

03-03-15

Ed
Wie wil de
Oranjevereniging
ondersteunen?
Heeft de
aandacht.
Stasja
31-01-2016

IEDEREEN

27-04-15

hjbk notulist.
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