Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 3 februari 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, Jan van de Biezen, Hedy Verwey, Marianne
Sleyffers , Yvonne van Batenburg , Heleen Buwalda (verslag).
Wietse Hamming (politie, vanaf 21.00),
Els Reinking, vanaf 20.30 uur
Afwezig met bericht: Johan Gadella (wijkwethouder), Henk Boer, Ann de Wolf.
Afwezig: Hans Schenk.
Opening
 1 en vaststellen agenda.
René Hansen opent om 20.00 uur de vergadering. Hij kondigt een drietal presentaties aan: Stasja heeft
gemeentelijke info, Kees heeft de begroting op papier (en een filmpje over het fietspad tussen
Nedereindseweg/Heemraadsweide) en Els Reinking komt met meer info over de nieuwe zorg.
2. Afmeldingen zie boven.
3. Ingekomen stukken, post, mededelingen.
Mededelingen:
 Vanwege een examen in het najaar heeft René studietijd nodig; hij komt vanaf volgende
maand wat later in de vergadering.
 N.a.v. de mail van Hedy met verzoek aanpassing verslag 6/1/2015 deelt Ed Roelofs mee dat
de gemeente geen partij is in de besluitvorming over huisvesting aan de Pallasburg. Het is de
eigenaar, Mitros, die gezegd heeft geen contact met COA te hebben. Hedy stelt dat de
omwonenden geen behoefte hebben om bij verrassing toch asielzoekers naast zich te krijgen.
De wijk heeft al genoeg probleempunten. (b.v. een boom op de Marsburg die men weg zou
willen hebben)
 De Oranjevereniging heeft een donatie gevraagd voor de kleedjesdag. Er wordt tot € 250,besloten.
4. Nieuws van de gemeente.
Els Reinking geeft een toelichting op de nieuwe zorg. Zij is tegenwoordig sociaal programmeur voor de
zorg. De nieuwe zorg heet Geynwijs. Per 1-1-2015 zijn samengebracht veilig thuis, kinderen/jeugdzorg
en huiselijk geweld. Onderwerpen die vaak nauw samenhangen.
Wat betreft ouderen geeft Nieuwegein zo’n 80 miljoen uit. Ouderen moeten zoveel mogelijk
zelfstandig blijven. Huishoudelijke hulp wordt beperkt, want als er twee uur achter elkaar
huishoudelijke hulp wordt ingezet gaat er een uur verloren aan koffiedrinken en dat kunnen de ouderen
beter/gezelliger in het wijkcentrumdoen. (als ze daar kunnen komen..)
Voor tijdelijke opvang van probleemgevallen wordt een zorghotel gecreëerd. Voor ‘Veilig Thuis’ is
een Midden-Nederland telefoonnummer ingesteld: 088 2000.
Het ‘oude’ WMO loket is opgenomen in Geynwijs. Als je nu bij Geynwijs aanklopt voor
huishoudelijke hulp bepaalt het team hoeveel uur je krijgt. De gemeente distribueert de gelden, maar
het is wel een bezuinigingsoperatie. Wat gebeurt er met allerlei nieuwe vragen die lopende het jaar
worden gesteld? Is dan het geld op?
Er zijn 5 Geynwijs punten, waarvan 1 in Batau -Noord/Zuid. Er komen gemiddeld per maand 15
vragen binnen en dat zijn veelal ingewikkelde vragen. Bellen naar Geynwijs kan ook: Er zijn al wel
659 vragen per telefoon binnen gekomen. Twee betaalde krachten van MEE gaan ondersteuning
bieden. Vragen worden centraal geregistreerd.
Er is ook sinds medio december een website in de lucht. Marianne heeft hem geprobeerd en
geconstateerd dat de website je door de aanvraag heenleidt. In het begin waren er nogal wat problemen
Als mensen langer zullen thuisblijven zal de openbare ruimte daarop moeten worden aangepast. Er
komt een programma valpreventie (nog niet op de website) De inbreng van bewoners is natuurlijk heel
belangrijk. Voor ‘Meer Bewegen voor Ouderen zijn buurtcoaches beschikbaar.
Els vraagt ook aandacht (en geeft folders) voor www.ikpas.nl, een actie om gedurende bepaalde tijd
geen alcohol te gebruiken. Als je je aanmeldt om mee te doen wordt je naam in een centraal register
opgenomen. ( zodat iedereen kan controleren of je toch drinkt???)
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Verder wijst Els nog op de mogelijkheid een subsidieverzoek in te dienen bij het Fonds Nuts-Ohra. De
inschrijving is open tussen 2-2-2015 en 25-4-2015. Het gaat dan om het willen aanbrengen van
verbeteringen in verbindingen voor mensen met een handicap. (het gemelde probleem van de
scootmobielster t.a.v. de herinrichting hoek Middenweide zal al worden opgelost)
Stasja deelt een ‘Toelichting Onderhoudsopgave 2015 voor Batau-Noord’ rond , waarop diverse
plannen zijn aangegeven. De omwonenden zullen bijtijds geïnformeerd worden wanneer plannen
zullen worden uitgevoerd. Zie de papieren info.
Er wordt gevraagd naar de voorzieningen in de tunneltjes onder de Verhoefweg. Voorlopig worden
gaten gestopt; straks komt er integraal asfalt. Kees wijst naar het te smalle fietspad tussen de scholen
en de Nedereindseweg, waarvan hij een kort filmpje heeft gemaakt. Het risico is vooral voor jonge
fietsers erg groot dat ze in de blubber onderuit gaan. Ook hier rijden onderhoudsauto’s diepe sporen
naast het pad.
Waarom wordt er telkens vervuilde grond gestort langs de Reinesteinseweg? Er zit heel veel
bouwafval in. En wat is de bedoeling van deze of met deze grondhopen?
Dukatenburg 90 is een al lang leegstaand kantoorpand er wordt bekeken of het omgevormd zou
kunnen worden tot woningen.
5. Verslag vergadering 6-1-2015.
n.a.v:
De kledingbeurs zou graag een ander pand hebben dan op het industrieterrein. Geopperd wordt het
gebouw Piramidion , maar het is zeer de vraag of dit beschikbaar/ geschikt/betaalbaar zou zijn .
Ed zal navragen of iemand toevallig een oplossing weet.
De nieuwe sportschool onder de Baten geeft problemen met geluidsoverlast voor de bewoners.
Actieplan:
Hoe zit het met pilot veilige scholen? Stasja meldt dat er wordt geïnventariseerd wat de reacties zijn.
Het WNW had graag een kopie van het enquêteformulier, zodat wij weten wat de vraagstelling was.
Naar aanleiding van de discussie of het een nuttige zaak zou zijn als WNW een
nieuwjaarsbijeenkomst/receptie zou organiseren voor de wijkbewoners meldt Carol dat zij in Galecop
op bezoek is geweest. Gedurende zo’n 1 ½ uur waren er ongeveer 100 mensen. De voorzitter heeft een
praatje gehouden. Men loopt er niet echt warm voor. Wij besluiten deze activiteit niet over te nemen.
Het zou beter zijn energie te steken in iets van een burendag , lentefeest, of NL Doet.
Naast het grijze appartementengebouw aan de Batauweg zullen wat struiken worden geplaatst en de
trottoirband zal worden verhoogd.
De Hofweide heeft een tijdelijke vergunning voor de dwarsgeplaatste caravan. Ed stelt met nadruk dat
er geen landjepik meer zal worden getolereerd.
De Ziggo kasten (nu UPS) zullen allemaal worden gecontroleerd en de slechte zullen worden
opgeknapt.
Info op scherm bij de Nieuwe Baten is veel te duur; wij zien daarvan af.
Glasvezelkabel: geen nieuws. Het aanbrengen is te kostbaar binnen de gestelde randvoorwaarden.
Hedy merkt op dat de blauwe verf van de oversteekplaats op de Batauweg bij Galecop losbarst. Ed zegt
dat het heel duur materiaal is. Er wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem. Dan zullen alle
daarvoor in aanmerking komende zebra’s in één werktraject worden behandeld.
Verder wordt het verslag zonder wijzigingen vastgesteld.

6. Financiën.
Kees heeft een presentatie van de begroting voor 2015, met de kanttekening dat voor de subsidie de periode van
juli tot juli geldt.
Uit 2014 nemen we € 18.000 mee, we verwachten in juli € 12.000 subsidie te krijgen en er worden advertentie
inkomsten uit de wijkkrant verwacht van € 1.200.
Als uitgaven is rekening gehouden met de vaste posten : notulist, wijkkrant (opmaak, drukken, verspreiden)
buurtinitiatieven en groen-grijs-blauw.
De begroting zal als bijlage toegevoegd worden aan het verslag.
Tot slot laat hij een kort filmpje zien van het gewraakte fietspad tussen scholen en Nedereindseweg.
7. Verslagen commissies.
7. Groen grijs blauw.
De brug bij de Sikkelweide is schoongemaakt. (maar er zijn weer diepe voren naast het pad , gemaakt door het
gebruikte autootje)
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De omwonenden van het Elzenbroekbosje hebben nu het beheersplan ontvang , maar de gemeente heeft nog
geen reactie gekregen. Als het te lang duurt zal er actie worden ondernomen.
Hoeveel vuile grond gaat er nog gestort worden langs de Reinesteinseweg? Door de plaatselijke ophoging staat
het voetvalveldje nu blank. Ed zal navragen wat de toekomstplanning is.
7. PR/Communicatie.
Geert zal het filmpje van fietspad scholen/ Nedereindseweg op de pagina van het Buurtplein (?)
Vanaf 15 februari wordt er weer info gevraagd voor de wijkkrant.
René meldt dat er een bijeenkomst o.l.v. wetouder Stekenburg is geweest van de wijknetwerkvoorzitters van
Batau-Noord en Zuid, en Wijkersloot/Jutphaas/Zuilenstein over specifieke problemen. Niet iedereen wil op
dezelfde manier werken; de wijken zijn te verschillend.
7. OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Geen nieuws, maar de vraag naar extra meedenkers/handen blijft bestaan
7. Winkeliersvereniging .
Op dit moment geen nieuws te melden.
8. Bestuurszaken.
Geen speciale zaken te melden . Er is nog geen afspraak met de wijkwethouder gemaakt.
9. Politie.
Wietse, net binnengekomen, vertelt dat er in Batau-Noord weinig schokkends te beleven is geweest. Wel veel
inbraken/pogingen in Wijkersloot. Galecop is in opkomst wat jeugd ’activiteiten’ betreft.
Er wordt vaker naar Buurtbemiddeling gevraagd.: als de politie of stadstoezicht ‘niks doen’ probeert men
buurtbemiddeling. Er zijn een aantal vaste klagers.
10. Rondvraag.
Roel werd door mensen in zijn buurt aangesproken over rond waaiende plastic-hero zakken. De eerder
besproken ideeën om ze op te hangen aan haken aan lantarenpalen is door de hoge kosten niet uitgevoerd. Hij
vraagt zich ook af waarom hij geen papierbak heeft gekregen. Gewoon met RMN bellen!
Zouden we in het kader van PR een kraampje kunnen krijgen met Koningsdag? Ja, maar het moet wel bemenst
worden!
Gaat er iemand naar de Nieuwegein Awards? René: het is vrijwel uitverkocht.
Kees: onder prullenbakken die door vuurwerk beschadigd zijn behoren er ook een aantal tot het WNW. Er is
uiteindelijk zo’n € 30.000 schade door vuurwerk.
Veel bordjes bewegwijzering zijn nog uit de begintijd. Hier en daar ziet het er slordig uit. Ed zegt dat er gewerkt
wordt aan vervanging, maar dat dit een meerjarenproject is.
De oranje bordjes met blauwe pijl geven provinciale wandelroutes aan.
Yvonne heeft geconstateerd dat veel afvalcontainers los staan; je kunt ze zo als opstapje gebruiken voor
insluiping.
Marianne vraagt of de gemeente alert is op doorgroei van struiken of zelfs bomen binnen de beschoeiing die aan
diverse singelkanten is aangebracht. Deze wildgroei is duur in onderhoud. Ook vraagt ze of we in Batau een
ooievaarsnest zouden kunnen krijgen. Ed: in Galecop is het een initiatief van het WNW. Het is een bouwwerk,
waarvoor vergunning gevraagd moet worden. Verder kun je advies inwinnen bij Vogelwacht. Alle kosten zijn
voor het WNW. Marianne vraagt nog aan Roel wat de bewoners vinden van het nieuwe bankje dat in het
tuingebied van de Apolloburg is geplaatst? De strook naast de tuinen is openbaar gebied.
De vergadering wordt om 22.10 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
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03-06-14

Achterstallig onderhoud Ziggo kasten

03-06-14
02-12-14

Overleg winkeliers/marktmensen
Hofweide zienswijze?

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.

03-02-15

Vervuilde grondstorting langs Reinesteinseweg

3-02-15

Begroting toevoegen aan verslag

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

Wordt aan
gewerkt

Ed
Wie wil de
Oranjevereniging
ondersteunen?
Heeft de
aandacht.
Ed vraagt naar
toekomstplanning
John.

3-03-2015

hjbk notulist.
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