Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 7 oktober 2014
Aanwezig: René Hansen , Johan de Koning, Kees Koot, John Camu, Els Reinking, Ed Roelofs, Roel Reijenga,
Carol Brettschneider, Jan van de Biezen, Marianne Sleyffers, Yvonne van Batenburg, Johan Gadella
(wijkwethouder, vanaf 21.00) ,Wietse Hamming (politie, vanaf 21.00), Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Henk Boer, Hedy Verwey, Geert Eyck, Jos Eras, Hans Schenk

1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn een viertal gasten; twee namens
SportidNieuwegein en twee verkeersdeskundigen voor de reconstructie van de Heemraadsweide en
de Y-splitsing met de Middenweide.
2. Ingekomen stukken/post en mededelingen.
De brief aan B+W wordt ambtelijk afgehandeld.
Nog geen reactie van Bouwspeeltuin
Project loop/fietsroutes scholen: inschrijving via datumprikker. Heleen zal er heen.
Aanvraag kerstbomen: zo spoedig mogelijk melden aan Ed of een kerstboom gewenst is. Als plaats
wordt gedacht de hoek voor Fairs. John zal contact opnemen met Richard Misler. Er zullen afspraken
moeten worden gemaakt voor een veilige stroomaansluiting, voor aan te schaffen verlichting en
leverings- en plaatsingskosten van een eventuele boom.
3.Sprekers sport en verkeer.
Johan Annema en Marije Ewald geven info over een nieuw initiatief van de gemeente om de inwoners
meer in beweging te krijgen. Er zijn drie projectlijnen: 55+ers, mensen met een beperking en inactieve
bewoners ( bewegen op recept.)
Over twee weken gaat de website de lucht in.
In samenwerking met Reynaarde, Lister (SWBU), Movactor , Altrecht en stichting Nedereind gaat er
gewerkt worden aan Paralympics Nieuwegein.
Er zullen posters en flyers worden rondgestuurd.
Er komt een jongeren project voor 25-30 jarigen. In een drietal wijken wil men starten met
voetbaltraining om de wijkteam later tegen elkaar te laten spelen. Voor 55+ komt er fitvoetbal. Alles
gaat in samenwerking met de verschillende Nieuwegeinse sportverenigingen
Marije Ewald houdt zich bezig met wandelen voor 55+ers. Deelname is gratis. Er komt een groep van
sportieve wandelaars o.l.v een professionele wandel-coatch en een groep voor wandelen voor de
gezelligheid. Hiervoor wordt nog een vrijwilliger als leider gezocht. De wandelmomenten zijn overdag,
dus niet geschikt voor nog aan het arbeidsproces deelnemende 55+ers.
De diverse activiteiten worden bekostigd uit extra beschikbaar gestelde middelen. Nieuwegein heeft
ongeveer 10.000 65+ers. Bewegen op recept kost 35,- per kwartaal (nog niet onder de dekking van de
ziektekostenverzekering.)
Sprekers Heemraadsweide.
Bart-Peter van Asselt en zijn collega geven een toelichting met tekeningen op de reconstructie van de
Heemraadsweide. In tegenstelling tot wat eerder was meegedeeld zal eerst de Heemraadsweide worden
aangepakt (in de herfstvakantie, bewoners zullen op korte termijn worden geïnformeerd over
wegomleggingen en eventuele andere overlast.) De bestaande situatie blijft gehandhaafd. De zebra bij
de scholen zal blauw-wit gekleurd worden. De asfaltlagen zullen worden geschaafd (zowel rood als
grijs) en opnieuw worden aangebracht. In een later stadium zal de Y-splitsing met de Middenweide
worden aangepakt. De tekening wordt gepresenteerd als definitief, terwijl gevraagd was om inspraak in
het wijzigingsvoorstel te krijgen. De tekening laat nu zien dat inderdaad de voorrang gewijzigd zal
worden, waarbij fietsverkeer van Middenweide richting scholen (en terug) voorrang krijgt op het
verkeer vanaf Nedereindseweg/Heemraadsweide. Dit verkeer krijgt haaientanden, maar de bocht naar
rechts is voor de auto’s zo ruim dat het zeer verleidelijk is om toch voorrang te nemen. Komende vanaf
de scholen hebben fietsers die richting Heemraadsweide/Nedereindseweg moeten een zeer moeizame
oversteeksituatie. Er zou nog eens goed gekeken moeten worden naar de rol van de verkeersremmers
t.o.v. een logische fietsoversteek. Het is nog maar de vraag of het plotseling afbreken van de rode
fietsroute zo doordacht is. Aan de noordkant van de weg moeten ook de fietsers natuurlijk voorrang
geven, maar als er geen fietsverkeer van de Middenweide komt zou men toch gewoon moeten kunnen
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doorrijden. Ook fietsers vanaf de Middenweide (of die daar inmiddels zijn overgestoken naar de
westkant van de weg) zouden gewoon het rode fietspad moeten kunnen vervolgen.
Het zou goed zijn als de ‘uitrit’ vanaf de Heemraadsweide/Nedereindseweg wordt versmald terwijl de
fietsroute juist een comfortabele bocht krijgt, zodat moeders(of vaders) met een of twee kinderen op
hun fiets en een derde naast zich, voldoende manouevreer ruimte krijgen. (in de bestaande situatie is dit
niet het geval).
Nu de Y-splitsing pas later aan de beurt is zou het goed zijn het plan nog eens terdege te bekijken. (en
rekening te houden met de gebruikers, i.c. vooral de jonge fietsers)
Actievoorstel voor Nieuwegein-Doet. (Maart 2015)
Eils Reinking houdt een enthousiast pleidooi voor het stimuleren van buurtinitiatief. Als voorbeeld
geeft zij een activiteit die op de Souvereinburg is gehouden voor (buurt)bewoners en kinderen. De
organisatie lag bij Lisner (SBWU). Er werd gevoetbald en er werden pannenkoeken gebakken. De sfeer
was goed. Met simpele activiteiten kan er in de buurt wat worden gedaan. Maar enkele mensen moeten
het voortouw nemen. Organiseer wat (of laat wat organiseren) in het kader van Nieuwegein –Doet: de
gemeente zorgt voor b.v. tuingereedschap als men gemeenschappelijk groen wil opknappen. Ook
zwerfvuil kan dan mooi verzameld worden. De gemeente zorgt ook dat na afloop het materiaal weer
wordt ingenomen en het vuil en groenafval wordt verwijderd. Aan de activiteiten kun je iets leuks
knopen: pony-rijden voor de kinderen, (+/- 100 euro voor 4 dieren met begeleiders) een springkussen,
pakkenkoeken, broodjes, o.i.d.. We zullen e.e.a. in de volgende wijkkrant kunnen aankondigen., in de
hoop dat dat initiatiefnemers wil opleveren.
4. verslag van de vergadering van 9 september 2014.
T.a.v. onderhoudsachterstand van Ziggo kasten zal Ed een onderzoek instellen.
Marianne pleit voor 2 mooie plantenpiramides en die op de middenberm bij de zebra’s plaatsen. Dan zou de
reclame die nu aan de lantarenpaal zit er beter weg kunnen. Er is nog geen bericht over hoe de reactie van de
winkeliersvereniging is. Heeft Hans Schenk inmiddels al contact gehad met Herman over de plantenpiramides?
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Aanhakend bij het onderwerp Muntplein zegt wethouder Gadella dat de gemeente niet (meer) van plan is om
rond het winkelcentrum betaald parkeren te gaan invoeren.
Hij zegt toe dat als er concrete plannen m.b.t. het Muntplein komen het wnw tijdig zal worden geïnformeerd.
Het is bekend dat zowel AH als Lidl meer winkelruime zouden willen hebben. Het oude plan verloopt per
1/1/2015.
5. Lijst zelfbeheer.
In het kader van de privacy kan er geen lijst met zelfbeheer adressen worden verstrekt. Wel zijn er ongeveer 40
zelfbeheer contracten in Batau-Noord. De toezichthouder beeldbestek kan een voorstel doen voor eventueel
prijswaardige stukken zelfbeheer. Het wnw zou via b.v. Facebook ook aandacht aan de perceeltjes kunnen
geven.
Els deelt mee dat het plantvak bij de Achillesburg inmiddels is hersteld. Na de vorstperiode zal alle nieuwe
beplantingen worden gecontroleerd op inboet.
6. Financiën.
De financiële positie van het wnw is nog steeds goed. Het wijkbudget is wel met 30% gekrompen
Kees gaat voortaan de betalingen met Movactor regelen, i.p.v. René. Er zijn onduidelijkheden over boekingen
van advertentie inkomsten voor de wijkkrant. Met de adverteerders zouden afspraken gemaakt moeten worden
over een speciale codering bij de overschrijving.
7. Verslagen commissies.
Groen grijs blauw.
a. Els zal met Marianne en Jos bespreken hoe er een plan kan komen voor de Eekhoornweide.
Marianne vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het opheffen van gevaarlijke situaties. Zij meent dat
het wijknetwerk niet financieel verantwoordelijk is als er brommers over een speelveldje kunnen scheuren.
Els maakt een voorstel voor gezamenlijk overleg ter plaatse. Marianne is beschikbaar.
b. N.a.v. het verzoek voor meer afvalbakken langs de route van ROC Dassenweide naar de tramhalte (en
naar/van het Muntplein) is het advies om contact op te nemen met de directie van het ROC. Wietse
merkt op dat de afdelingen Veiligheid en Dienstverlening daar zelf wel een project van zouden kunnen
maken! Ed zal even bij een collega nagaan hoe iets vergelijkbaars geregeld is. De directie van ROC is
best aanspreekbaar.
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c.

Herinrichting speelveld Elandweide. Het was heel nat tijdens het bewonersoverleg over de
speelmogelijkheden op en bij het veld. Het gemeenteplan is om het ongeveer zo te houden als het was,
maar dan wel met drainage! Komende kwartaal vervolg.
d. Punten zijn in klein comité doorgenomen. Marianne betreurt het dat er in de Molenkruier geen overzicht
meer staat van b.v. de kapvergunningen. (je kunt een gratis vermelding krijgen via
noreply@overheid.nl, Dan komt regelmatig informatie bij je binnen. Als je als afstand 1000 meter
vanaf je huisadres (postcode) neemt krijg je ook die van Utrecht-stad!)
Zou er in de nieuwe Baten op een groot scherm ook info over wijknetwerk kunnen komen? John zal contact
opnemen met Richard Misler.
Jos is even ‘buiten bedrijf’. Zijn vrouw heeft bij een valpartij helaas haar heup gebroken.
Marianne vraagt zich af op 1 september een handige datum is voor de wijkschouw
7. PR/Communicatie.
Geert heeft een bericht gestuurd over de mogelijkheden van face-book voor het wnw. Omdat hij afwezig is
wordt het punt uitgesteld tot de volgende vergadering.
7. OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Hans is afwezig, geen info.
7. Winkeliersvereniging .
Geen info.
8. Bestuurszaken.
Geen speciale zaken te melden .
9. Politie.
Wietse heeft cijfers over ‘activiteiten’ in de wijk. Vanaf 2010 zijn er in Batau-Noord en Zuid tezamen zo’n
11.000 à 12.000 meldingen. Genomen over 4 jaar zijn er in januari zo’n 30 inbraken Dit soort overzichten zijn
informatief voor de politie in welke periode er de hoogste risico’s zijn. Voorspellen is moeilijk, maar meer
controles in de wijk leveren minder inbraken op. De politie in Nieuwegein is blij met de beschikbare hoeveelheid
‘blauw’.
10. Rondvraag.
Jan van de Biezen heeft een klacht over het kazernegedrag van de opleiding Veiligheid en Bescherming. Hij
woont vlak achter het Grote Veld en wordt bij mooi weer vergast op het luide geschreeuw van opleider en
opgeleiden, waarbij de bult wordt gebruikt als commandopost. Ed merkt op dat de school zeker aanspreekbaar is.
Ed Roelofs deelt mee dat de Dasseweide op proef gedeeltelijk eenrichtingverkeer zal worden. Buurtbewoners
klagen over onveilige situaties bij halen/brengen van leerlingen van de Evenaar en van per auto komende
ROC’ers. Proef wordt komende kwartaal ingezet en duurt ½ jaar. Omwonenden zijn betrokken bij de maatregel.
Roel Rijenga heeft compliment voor de gemeente: hij ervaart snelle reacties op meldingen via telefoon of mail.
John vermeldt dat Yvonne van Rossum stopt met het wijknetwerk. Het besluit ligt in de privé sfeer. Jon zal haar
een berichtje o.i.d. sturen.
Kees vraagt wat de bedoeling is van de kleine oranje pijltjes die onder verschillende verkeersborden zijn
aangebracht. Wie het weet mag het zeggen.....
Marianne meldt zich af voor de vergadering van 4 november.
Kees, die halverwege het voorzitterschap had overgenomen omdat René elders moest zijn, sluit de vergadering.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein

Wie

1-04-14
1-04-14
13-05-14
3/6
13-05-14
03-06-14

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

Met Ed/Els
grgrbl

informeren bij Roel Schulting naar info bord
Achterstallig onderhoud Ziggo kasten

René
Ed

Einddatum

Hans
voortgaand
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03-06-14
03-06-14
09-09-14
07-10-14
07-10-14
07-10-14

Overleg winkeliers/marktmensen
Gesprek met Kunstcie.
Aanmoedigingsprijs zelfbeheer
Aanvragen Kerstboom? Overleg MOvactor
Bloemenpiramides bij zebra Batauweg
Info wnw op scherm in Baten?

Hans?/Johan G.?
Wie? Wanneer?
John
Hans/winkeliersvereniging
John.

hjbk notulist.
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