Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 4 november 2014
Aanwezig: René Hansen , John Camu , Johan de Koning, Geert Eyck , Jos Eras, Els Reinking, Ed Roelofs,
Roel Reijenga, Carol Brettschneider, Jan van de Biezen, Geert Eyck, Hedy Verwey, Wietse Hamming en
nieuwe collega Ton (politie, vanaf 21.00), Hans Schenk (vanaf 21.20) , Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Henk Boer, Kees Koot , Marianne Sleyffers , Yvonne van Batenburg
Afwezig: Johan Gadella (wijkwethouder)
Gasten: Renate Reusch, Michiel Reusch, Ann de Wolf.
1 Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn een drietal gasten; twee
wijkbewoners die sinds een jaar in Batau-Noord wonen en gelokt werden door de Wijkkrant en Ann de
Wolf die wel eerder een vergadering bijwoonde.
Agendapunt 5 wordt naar voren gehaald.
5. Aan de hand van sheets geeft Els Reinking een beeld van de veranderingen in de zorg die per 1-12015 zullen worden ingevoerd, wanneer de Rijksoverheid de taken Jeugd, werk en zorg overdraagt aan
de gemeenten. Inclusief sobere bekostiging. (uitgaande van de gedachte dat de gemeenten de zorg
voordeliger kunnen inkopen). In de participatiemaatschappij zal van iedereen verwacht worden een
steentje bij te dragen aan de zorg voor ouderen; familie, buren en vrijwilligers als eersten. Pas daarna
kan een beroep worden gedaan op beroeps zorg.
Er komt een speciale pagina op www.nieuwegein,nl/samenvoorelkaar , maar die is nu nog niet
beschikbaar.
Er komen 5 wijkservicepunten, waar men informatie kan krijgen en advies. Waar de sociale kaart kan
worden toegelicht voor mensen zonder internet en die nog zo mobiel zijn dat ze de naar een
wijkservicepunt toe kunnen gaan. Op 13 december zal er een open dag zijn op buurtplein Zuid.
Via de sheets laat Els zien dat er allerlei voorzieningen zullen komen om mensen langer thuis te laten
wonen. Wat die voorzieningen de hulpbehoevende zullen gaan kosten is nog onbekend. Els zal e.e.a.
nakijken.

3. Ingekomen stukken/post en mededelingen.
John heeft inmiddels een afspraak kunnen maken met de Bouwspeeltuin voor volgende week.
John heeft met Richard Misler besproken of er ook belangstelling is voor een kerstboom. Die is er.
Boom zou geplaatst kunnen worden waar nu een container staat, dan hebben bewoners geen ‘last’ van
de lichtjes. Ed vraagt om snelle toezending van een schetsje van de gewenste plaats. De stroom zal
door Fairs geleverd moeten worden.
Er is met Richard ook gesproken over info over het wijknetwerk op het digitale bord in de Nieuwe
Baten. Wnw moet zelf info aanleveren.
Dierenweides. Ed deelt mee dat tijdens de collegeonderhandelingen besloten is tot opheffing van de 5
dierenweides, waardoor een bedrag van € 50.000 zou kunnen worden bespaard. Omwonenden
protesteren tegen de maatregel. In het verleden zijn er grote investeringen in dierenweides gedaan en
zijn er projecten opgezet waarbij mensen met een beperking een werkkring in onderhoud kregen. Dit
alles zou in een klap teniet gedaan worden. Er zal een bezwaar mail naar de gemeente gaan met een
kopie voor de actievoerders.
Op 10 november is er een bijeenkomst in het MEC over visieontwikkeling over Park Oudegein.
(inmiddels is daarvoor een uitnodiging ontvangen.)
René heeft een gesprek gehad met iemand van de kunstcommissie. Hij heeft Heleen gevraagd zich
verder te oriënteren.

4. Verslag vergadering 7-10-2014.
Het uitvoerige verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zijn
verschillende opmerkingen over wijzigingen/verbeteringen die inmiddels wel/niet zijn uitgevoerd.
De blauwe schoolroute is nog niet verwerkt in de vernieuwde Heemraadsweide.
Er is een hek geplaatst op de Eekhoornweide, op kosten van de gemeente. De plantenpiramides zijn
verplaatst naar de zebra voor het Muntplein en ingericht. Ed heeft contact gehad met Ziggo over de
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kasten. Graag wel een lijstje over welke kasten het gaat.
Het mailbericht van Frida Koopmans is door Ed opgepakt. Controle van het gewraakte gebied heeft
geen extra zwerfvuil aangetoond. Afgesproken is dat Frida wat foto’s zal maken als het weer zo is,
zodat de locaties zijn vastgelegd. Dan kan er misschien een project van worden gemaakt.
Speelterreintje Elandweide: er zullen verticale drainages worden aangebracht, zodat het water sneller
weg kan. Het worden in geen geval ‘struikelputten’.
Ed deelt mee dat op 14 november aan winkelcentrum Muntplein een derde ster zal worden toegekend
voor de mate ven veiligheid waarin de burgers kunnen komen winkelen. Een mooi resultaat van de
samenwerkende winkeliers. John zal met Hans Schenk contact opnemen of het Wnw nog iets kan
bijdragen aan de feestvreugde.
Het meest recente uitbreidingsplan voor het Muntplein, waarbij Lidl en AH twee grote supermarkten
aan de buitenzijde van het centrum zouden worden, vindt nog geen bijval bij de winkeliersvereniging.
Hofweide. De bewoners willen een bestemmingsplan wijziging, zodat er een tweede verdieping
gebouwd kan worden. Pas dan zal de caravan weg gaan (?) Er is discussie over oneigenlijk
grondgebruik. Ed zegt dat er een heleboel gebeurt. We zullen de gemeente vragen om terugkoppeling
van hoe de stand van zaken is sinds de burgemeester in de september vergadering over de Hofweide
informatie heeft gegeven.
6. Financiën.
René heeft de verwerking van betalingen geheel overgedragen aan Kees. Declaraties kunnen voortaan bij Kees
worden ingediend.
7. Verslagen commissies.
Groen grijs blauw.
Geen bijzonderheden. De lopende zaken rond de diverse pleintjes gaan goed.
7. PR/Communicatie.
De sluitingsdatum voor de laatste wijkkrant van dit jaar is 26 november. Een ieder wordt verzocht zich hieraan te
houden. De redactie is niet verantwoordelijk voor ingezonden stukken van derden.
Geert vraagt of er veel last is van spam in binnenkomende mailberichten. Nee, de secretaris heeft er geen last
van. Hij wil best een facebookpagina maken voor het Wnw, maar dan moet daarvoor wel informatie worden
aangeleverd. Voorlopig wordt de website van de gezamenlijke wijken nog voortgezet.
René meldt dat er een avond voor de wijknetwerken is geweest o.l.v. wethouder Stekelenburg. Elk netwerk
werkt op zijn eigen manier, er is geen belangstelling om regels in te voeren. De diverse wijkwethouders zouden
de info uit de netwerken ook gemeentelijk moeten communiceren. Er ligt een plan om over een half jaar een
overleg te hebben met alle wijkwethouders. Er zou nog een verslag van het overleg komen.
7. OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Hans is afwezig, geen info.
7. Winkeliersvereniging .
8. Bestuurszaken.
Geen speciale zaken te melden . Er is nog geen afspraak met de wijkwethouder gemaakt.
9. Politie.
Wietse heeft Ton meegenomen. Hij komt het team voor Nieuwegein versterken. Er zijn momenteel 6 agenten
beschikbaar om in het kader van het ‘Donkere Dagen’ project ’s avonds de wijken in te gaan. Rond de Evenaar
zijn klachten geweest over rondhangende (of erger) jongelui. De verschillende blokkades van uitvalswegen om
inbrekertjes te vangen hebben resultaat gehad. ‘Onze boefjes’ worden nu elders in het hand in de kraag gepakt.
We krijgen (de volgende vergadering?) een modeshow van de nieuwe politieuniformen.
Carol meldt dat er al veel vuurwerkoverlast is. Het zijn soms complete bommen die worden afgestoken. Wietse
reageert dat de eerste boetes al zijn gevallen. Ook op schoolpleinen wordt tekeer gegaan.
Carol vraagt ook of er iets gedaan kan worden tegen fietsers zonder licht. Ze heeft laatst iemand bijna onder de
auto gehad.
Roel vraagt naar de werking van burgernet. Hij krijgt ook meldingen als hij helemaal niet in Nieuwegein is. Je
blijkt de melding stop te kunnen zetten bij afwezigheid.
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10. Rondvraag.
Hr. en Mw. Reusch vonden het leuk aanwezig te zijn.
Ton was blij dat hij met Wietse mee mocht. (Wietse,dat komt niet vaak voor dat ze blij zijn me mee te mogen!)
Hans vertelt glunderend dat op 14 november om 16 uur de Burgemeester de 3de ster aan de winkeliers zal
uitreiken ten teken dat het Muntplein een veilig winkelcentrum is, dankzij de inspanning van de winkeliers. Het
Wnw is welkom bij de uitreiking en voor een hapje drankje bij ‘de Vuurtoren’.
Ed vertelt dat Els Reinking nu ook sociaal programmeur is, waardoor zij minder tijd voor het Wnw zal hebben.
Volgende vergadering zal Stascha haar taken op beheersgebied gaan overnemen.
Johan zijn opmerkingen over de dierenweide zijn ter ondersteuning onder punt 3 toegevoegd aan het verslag.
Jos dankt voor de bloemen na de valpartij van zijn vrouw.
De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein

Wie

Einddatum

Hans

doorlopend

1-04-14
1-04-14
13-05-14
3/6

Overleg gr.gr.bl over diverse punten
Maak kaartjes om knelpunten aan te geven
Hofweide, wat gaat er verder gebeuren?

Met Ed/Els
grgrbl
DB

voortgaand

03-06-14

Achterstallig onderhoud Ziggo kasten

03-06-14
03-06-14
09-09-14
07-10-14

Overleg winkeliers/marktmensen
Gesprek met Kunstcie. aangaan
Aanmoedigingsprijs zelfbeheer
Aanvragen Kerstboom? Overleg MOvactor

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

07-10-14
04-11-14
04-11-14

Info wnw op scherm in Baten
Brief aan gemeente over behoud dierenweiden
Schetsje plaats kerstboom

John
John.
René en John
John aan Ed

Vraag om
terugkoppeling

?
In gang
In gang
snel

hjbk notulist.
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