Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 6 januari 2015
Aanwezig: Kees Koot,(vicevoorzitter) John Camu , Johan de Koning, Geert Eyck , Jos Eras, Ed Roelofs, Stasia
van den Berg, Roel Reijenga, Carol Brettschneider, Jan van de Biezen, Hedy Verwey, Marianne Sleyffers ,
Yvonne van Batenburg , Ann de Wolf, HansSchenk, Heleen Buwalda (verslag).
Wietse Hamming (politie, vanaf 21.00),
Afwezig met bericht: René Hansen, Johan Gadella (wijkwethouder),
Afwezig: Geert Eyck, Henk Boer
Opening en vaststellen agenda.
1. Omdat René afwezig is treedt de vicevoorzitter in functie.
2. Afmeldingen zie boven.
3. Ingekomen stukken, post, mededelingen.



René volgt een cursus op de dinsdagavonden en vraagt of de vergaderingen om 20.30 uur
zouden kunnen beginnen. Voor een tijdje wel, maar de vraag is wel voor hoe lang.
Aan de Pallasburg komen geen asielzoekers. Mitros is eigenaar en overweegt verkoop, maar
COA is geen partij.

4. Nieuws van de gemeente.
Ed deelt mee dat er uit oogpunt van efficiëncy (meer werk met minder personen/middelen) en nieuwe
structuur in de gemeente komt. Er zijn 10 wijken en die worden opgedeeld in 5 gebieden (Batau N+Z =
1 gebied) en de gemeente gaat gebiedsgericht werken. (zoals Geynwijs) Er komt per gebied een team
van specialisten die zaken sneller moeten kunnen afhandelen. Omdat er regelmatig overleg zal zijn
binnen het team is het aanpakken van knelpunten efficiënter en vlugger te realiseren. Ed wordt
voorzitter van het wijkteam Batau. Ook toezichthouders zitten in het team. Er worden wijkanalyses
gemaakt. De servicelijn laat patronen herkennen. Die moeten gestroomlijnd worden. Deze wijze van
werken is een leerproces waarvoor een jaar wordt uitgetrokken. Dit wijkteam maakt geen deel uit van
de sociale wijkteams. Signalen vanuit het WNW moeten worden meegenomen. Er zijn inmiddels al
wijkanalyses gemaakt. De wijkwethouder maakt geen deel uit van het wijkteam, maar hij moet wel
geïnformeerd worden voor de politieke rugdekking.
Johan de Koning zou graag een keer mee willen als de wijkopzichter op inspectie gaat. Dat zou wel
kunnen, veronderstelt Ed.
De aannemers onderhoud voor het openbaar groen blijven gelijk. Hedy merkt op dat het taalgebruik
wat verbeterd is sinds daarover is geklaagd.
Hofweide.
Alleen de uitgangspunten liggen nu vast. De opmerkingen van de omwonenden zullen worden
geinventariseerd. Martijn Boersma is hier contactpersoon. Als het voorontwerp gereed is (feb/mrt)
krijgt wnw inzage. Het betreft een deelaanpass3. ing van het bestemmingsplan Batau-Noord.
Els Reinking had graag aanwezig willen zijn voor een toelichting op Geynwijs. Helaas geen
gelegenheid.
Reiniging Midden Nederland stuurt niet meer aan iedereen het afvalschema 2015. Staat wel op internet,
of men kan telefonisch een print aanvragen. ( tel. 0900-6039222 tussen 8.30 en 16.30 uur)
5..Verslag vergadering 2-12-2014.
De gemeente zal niet meer afvalbakken plaatsen. Deze regel in het verslag dient te worden geschrapt.
Er was waardering voor de kerstboom, maar helaa ook vandalisme.
Verder wordt het verslag zonder wijzigingen vastgesteld.
n.a.v:
Er zijn nog geen nieuwe visitekaartjes.
Piramidion is kadastraal eigendom van 2 particulieren. De gemeente heeft geen invloed op onderhoud,
tenzij er ratten zijn.
De nieuwe sportschool onder de Baten heeft voldoende openbare parkeergelegenheid.
Actieplan:
Hoe zit het met pilot veilige scholen?
Schrappen: 1-4-14 kaartjes aanleveren bij aanduiden van knelpunten.
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3-6-14: er wordt gewerkt aan het opknappen van de Ziggi kastjes. (inmiddels UPS kastjes)
Schrappen 9-9-14 aanmoedigingsprijs.
Hans vraagt of er al glasvezelkabel is. Zal worden nagevraagd wat plan is voor particulieren Bedrijven
kunnen er al wel over beschikken.
6. Financiën.
Kees heeft nog geen uitgewerkte begroting klaar. De grootste kostenposten worden gevormd door de wijkkrant,
de hanging baskets (er komen drie kleuren geraniums in) Daarna wijkinitiatieven, oranjevereniging en eindejaars
attentie. We zijn financieel gezond.
7. Verslagen commissies.
7. Groen grijs blauw.
Er zijn lijsten opgesteld van nog lopende zaken , ook van de wijkschouw. Worden centraal behandeld binnen
gr.gr.bl. en gaan daarna naar de servicelijn.
Het probleem met de scootmobile wordt voorgelegd aan de projectleider. Kees merkt op dat het even gemeld
moet worden als er budget voor nodig is. (fietsers vanaf de scholen hebben ook de neiging recht over te steken)
Pleintje Elandweide staat bij Stasia op de lijst. Er is wel een positieve insteek t.a.v. rooien prikkelstruiken, maar
nog geen (onderhoudsarm) alternatief. Het moet wel een buurtinitiatief blijven.
Hedy merkt op dat de bomen aan de Marsburg zo groot zijn dat er niets meer onder wil groeien.. Het zit er vol
met stinkende, bijtende vliegjes. Sommige bewoners hebben last van sterke allergische reacties. Stasia verwijst
naar het vastgestelde bomenbeleidsplan.
Bij het gerenoveerde zebrapad doen lantarenpalen het niet meer. Citytecht bellen of is er iets fout gegaan bij de
renovatie?
7. PR/Communicatie.
Het prijskaartje voor publicatie op het info scherm van de Baten is te hoog.
7. “OranjeVereniging Nieuwegein-Noord”.
De vereniging heeft al haar tweede vergadering gehad. Er is een prachtig veiligheidsplan opgesteld en de
voorbereidingen voor koningsdag zijn volop aan de gang.
Zou het een idee zijn om scouting in te huren voor een kinderactiviteit of M.A.S. van een van de middelbare
scholen?
De Oranjevereniging is complementair aan “Vreeswijk”, want anders zou daar de druk van mensenmassa’s veel
te groot worden.
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 tussen kerst en oud en nieuw 15 inbraken zijn geweest, terwijl er 20
man politie extra beschikbaar was.
Oud en nieuw was vrij rustig: maar 1 inbraak en maar 1 bushalte stuk. Geen verkeersborden gesloopt. Overdag
was het rustig en na 1.30 uur werd het stil.
10. Rondvraag.
John zal een adreslijst met mailadressen e.d. maken. Als iedereen even per mail zijn gegevens aanlevert. …
Marianne kreeg een flyer van Galecop met een uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Zou dat ook wat
voor ons zijn? Carol, het is niet echt functioneel; er komen weinig gewone wijkbewoners. Ze zal volgende keer
laten weten hoe het was.
Ann vindt het een armoedige bende rond het Muntplein. Flessencontainers zijn overvol en veel flessen staan
rondom. Ook veel papierafval. Hans zegt dat hij er zich voor schaamt.
Willen we nog een activiteit tijdens NL doet organiseren? Het wordt wel kort dag!
Bij het appartementencomplex met de vrolijke oranje balkons schijn veel onmin in de buurt te zijn. Als bewoners
initiatieven zouden willen ontplooien moeten we dat zeker ondersteunen. Mila woont daar, misschien kan zij er
meer over vertellen.
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Kees: de tijdelijke uitrit achter het flatgebouw tegenover Margrietschool-Noord wordt nog steeds illegaal
gebruikt. Men rijdt dwars door het grasperk heen. Moet daartegen iets gedaan worden??

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein

Wie

Einddatum

Hans

doorlopend

1-04-14

Overleg gr.gr.bl over diverse punten

Met Ed/Stasja

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
03-06-14

Overleg winkeliers/marktmensen
Gesprek met Kunstcie. aangaan

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

07-10-14
02-12-14
02-12-14
02-12-14
06-01-15
06-01-15

Info wnw op scherm in Baten
Hofweide zienswijze?
Begroting wnw
Enquete scholen voor wnw?
glasvezelkabel
Nieuwjaarsbijeenkomst??
(2016)

In gang

06-01-15

Koningsdag:

John.
Roel ?
Kees cs.
Ed
Ed
Wie zou dat willen
organiseren?
Wie wil de
Oranjevereniging
ondersteunen?

06-01-15

Auto’s door het grasperk naast flatgebouw.

6-1-2015

hjbk notulist.
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Notitie ter info van leden wijknet.
12-01-2015
Heleen Buwalda.

Er is telefonisch contact geweest met Annelies Dijkman, voorzitter van de Nieuwegeinse Kunstcomnmissie.
Deze fungeert als adviseur bij kuntsopdrachten.
Er komt een nieuwe Kunstnota, maar daarin zal staan dat er geen overheidsfinanciering meer wordt verstrekt
voor kunst in de openbare ruimte.
Het is aan de bewoners zelf om te initiëren of zij in hun directe omgeving een kunstuiting geplaatst zouden
willen zien. Een financiële bijdrage daarbij zou stimulerend kunnen werken.
Als er een plek wordt aangeven, of een doelgroep wordt aangewezen (hangplek voor ouderen of jeugd) en als
daar dan voldoende geld voor zou kunnen worden verzameld zou de kunstcommissie een voordracht kunnen
doen van kunstenaars die iets voor die plek zouden kunnen maken. De belanghebbenden zouden dan mee kunnen
kiezen uit ontwerpen. Van een drietal kunstenaars.
Graag agenderen voor de vergadering van februari. Als er behoefte is aan meer info wil de Kunstcommissie die
graag komen verstrekken.
Dus: is er in Batau-Noord een plek of een doelgroep waarvoor een kunstenaar iets zou kunnen betekenen aan
verhoging van het woongenot dan kan de Kunstcie. Wellicht iets voor ons betekenen.
Dit kan een solitair kunstwerk zijn of b.v. een speciaal voor die plaats ontworpen bank.
Er was ook nog sprake van herinrichting van het Muntplein, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde omdat er
nog geen nieuw plan is.
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