Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 9 september 2014
Aanwezig:, René Hansen , Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot(wat later), John Camu, Hans Schenk, Roel
Reijenga, , Carol Brettschneider, Johan Gadella (wijkwethouder, vanaf 20.15) ,Wietse Hamming en Ilse de Wit
(politie, tot 20.45), Marleen Manders (gemeente) Jaimy v/d Vreeken (Movactor) Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Marianne Sleyffers, Els Reinking, Yvonne van Rossum, Henk Boer, Hedy Verwey, Ed
Roelofs (gemeente) Jan van de Biezen, Geert Eyck,
Afwezig: Yvonne van Batenburg,
1 Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat Wietse en Ilse nog naar een andere
vergadering moeten wordt punt 11 naar voren gehaald.
2. Zie boven.
11. Wietse: Omdat in augustus schijnbaar iedereen met vakantie was hielden ook de boeven zich rustig.
Geen problemen van betekenis in Batau-Noord. Er komen binnenkort wel een paar probleemgevallen
in de wijk wonen, maar dat zien we dan wel weer.
3. Ingekomen stukken, post en mededelingen
A. Het informeel overleg op uitnodiging van wethouder Stekelenburg is verplaatst naar 14 oktober om
19.00 uur in de raadszaal . René en Roel zullen het wnw vertegenwoordigen. Vragen: websites?
Klankbordgroep?
B+C Zowel Els als Ed zijn door andere verplichtingen afwezig, maar Marleen is er wel.
D. Er wordt nog eens gewezen op de deadline van de wijkkrant.
E. Het AD heeft medewerking gevraagd voor een artikel over ‘overlast’ van elektrisch rijden palen die
twee parkeerplekken in beslag nemen.
Het wijknetwerk heeft nog geen reactie mogen ontvangen op onze brief van 4 februari. Er zal nog een
kopie worden gestuurd.
4. verslag van de vergadering van 3 juni 2014.
Hr. Westland heeft contact met de bewoners Sikkelweide gehad over hum klacht over populierenpluis.
Kunstwerken in Batau-Noord zijn verwijderd voor onderhoud. Bronzen zullen extra worden beveiligd.
Ook wnw Batau-Zuid is ambivalent over samengaan met Noord.
Er is nog niets bekend over nieuwe beplanting in Batau-Noord, b.v. stroken langs Achillesburg.
Pag. 3: sluitingstijd moet 21.20 uur zijn.
Actielijst: Ziggo kasten: Marleen stelt dat de eigenaar van de kasten het onderhoud moet uitvoeren. Het geeft
meer pressie als de gemeente daarom vraagt dan een particulier.
Landmansweide: de verkeerssituatie wordt niet gewijzigd. Gemiddeld wordt er 18 km. per uur gereden. Het
speeltuintje vertoonde geen gebreken. Er komt geen verlichting langs het achterpad richting Middenweide.
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst.
Muntplein. Er ligt nog geen plan klaar. Hans ziet het ook niet meer zo zitten. Voor 2015 zou de bouw begonnen
moeten zijn. Als AM niet doorgaat zal er iets anders moeten gebeuren: AH en Lidle hebben meer ruimte nodig.
De versstraat moet ook worden opgeknapt. Slager, bakker en groenteman willen meer ruimte.
Er is nog geen gesprek geweest met de marktmensen over verplaatsing dinsdagmarkt naar centrale plein.
Hofweide. Hier is nog niets veranderd.
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5. Financiën.
Kees heeft een voorlopige begroting opgesteld.
Vorig jaar hebben we geen subsidie gehad omdat er te veel in reserve was. Dit jaar wel ontvangen, maar +/30% minder. Het communicatiebudget is vervallen.
De inkomsten lopen via het grootboek van Movactor en dat leid wel eens tot problemen. Als overboekingen van
advertenties niet duidelijk zijn en als geld voor wnw zijn aangegeven verdwijnen ze bij Movactor. Er wordt nog
gezocht hoe dit veranderd kan worden.
Voorlopige toedeling:
€4.000,- wijkkrant,
€3.500,- opmaak, druk en verspreiding
€2.500,- buurtactiviteiten
€10.000,- voor groen/grijs/blauw, waarvan ongeveer €5.000,- voor de baskets.
Subsidie is gebaseerd op aantal inwoners per wijk en aantal huurwoningen.
Wijknetwerk HZL wordt vermoedelijk opgeheven. Wat gebeurt er met het geld dat zij gekregen hebben?
Gevraagd wordt of er ook budget voor de website is gereserveerd.. Dit is een lastig onderwerp: hoe vaak wordt
de site bezocht? Zou een facebook account niet handiger zijn.
Hierbij wordt Geert node gemist.
Marleen merkt op dat Batau-Noord veel met de website doet. Misschien is een voorbeeld te vinden onder
www.wijkconnect.com van Utrecht
6. Verslagen commissies.
Groen grijs blauw.
Er is nog geen nieuwe uitdraai van de Excel sheet van Els ontvangen.
Wel is er al een overzicht van de wijkschouw.
De aansluiting Heemraadsweide/ Middenweide zal nog dit jaar worden verbeterd, waarbij Heemraadsweide
Middenweide de doorgaande route wordt. Veiliger voor kinderen om naar school te fietsen. Hopelijk wordt dan
ook de krappe bocht voor de fietsers verruimd en de richel definitief verholpen die nu (weer) zit op de plaats
waar de fietser het fietspad richting scholen moet opdraaien. Over wijziging Heemraadsweide ter hoogte van de
scholen is nog niets bekend.
We zullen de projectleider uitnodigen voor informatie tijdens de vergadering van oktober
Eekhoornweide aanpassen: het is een woonerf, maar verkeersgedrag van brommertjes is gevaarlijk voor spelende
kinderen. Een oplossing zou kunnen zijn een dwarsmuurtje over het middenstuk. Verkeer kan er dan niet meer
langs en kinderen hebben ook een plek waar ze kunnen zitten.
Gemeente zal een offerte aanvragen maar de kosten zullen uit het wnw budget gr/gr/bl/ moeten worden betaald.
6. PR/Communicatie.
Tijdens de wijkschouw is geconstateerd dat Bouwgein moeilijk vindbaar is. Er zijn wel bordjes op lantarenpalen.
Een flinke handwijzer aan het eind van de Hoveniersweide zou veel duidelijk maken. (Er zou zelfs het wnw logo
op geplaatst kunnen worden.)
6 OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Hans meldt dat hij bezig is het veiligheidsplan te verfijnen. Voor 2015 wil hij de hele Nedereindseweg tot aan de
Herenstraat laten gebruiken voor de kleedjesmarkt. (het mooie weer zal besteld worden)
6 Winkeliersvereniging .
De winkeliersvereniging wil graag de beide plantenpiramides op de vluchtheuvel bij de zebra geplaatst krijgen.
Zij zullen dan zorgen voor plantjes via Baars en zullen Mila Flos vragen om voor een kleine vergoeding water te
geven indien noodzakelijk. Eventueel zal het wnw een kleine financiële bijdrage leveren.
Er zal moeten worden nagegaan of er voldoende verkeersveilig is om de piramides op de vluchtheuvel te
plaatsen.
De gemeente zou voor eventueel herstel en voor verplaatsing moeten zorgen plus eenmalig nieuwe aarde.
Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de winkeliersvereniging.
Verder is er weinig nieuws. Schoenwinkel stopt (of misschien niet). Schoonenberg wordt aangesproken op
veelvuldig gesloten zijn en De Nijl gaat waarschijnlijk dicht. Vermoedelijk gaat Lidle de ruimte gebruiken voor
magazijn.
Nog geen overleg gepland met marktmensen.
Als er een derde ster wordt verdiend voor veiligheid op het Muntplein zal dat gevierd gaan worden!
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7. Prijs voor zelfbeheer.
Er zal nog worden nagedacht over het eventueel instellen van een aanmoedigingsprijs voor het mooiste
zelfbeheer. Bij de gemeente is bekend wie welke stukken openbaar groen in zelf beheer heeft. Graag ter
beschikking stellen van gr/gr/bl.
8. Commissies.
Groen grijs blauw kan wel wat versterking gebruiken. Vooral rond de wijkschouw is er veel werk voor te weinig
menskracht. Moet de wijk in buurtjes worden ingedeeld met eigen ogen/oren?
De financiële commissie continueert. Henk Boer blijft graag op afstand meedenken. Carol en Kees gaan ook
door. René zal wat meer zaken aan Kees overdragen; dat maakt het werk waarschijnlijk overzichtelijker.
.
9. Vergaderrooster 2015.
5 mei wordt 12 mei. Voor het overige accoord.
10 en 11 zijn al besproken
12. Rondvraag.
Johan de K. vraagt of er al een plan van aanpak bladverwijdering bekend is en of de bladkorven weer zullen
worden geplaatst.
Roel vraagt naar papierinzameling door RMN. Johan Gadella licht toe dat de scholen niet meer zoveel
belangstelling hebben voor het oud papier. Zij krijgen een afbouwregeling. Scheiden van papier en plastik
rendeert in de kosten van afvalverwerking. Zo mogelijk zal dat rendement zich vertalen in verlaging kosten
afvalstoffenheffing. Afval is geld waard, zowel economisch als milieutechnisch.
Jaimy heeft leuke signalen gehoord.
Johan Annema zal opnieuw worden uitgenodigd.

Om 21.55 uur wordt de vergadering gesloten.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14
4-02-14
1-04-14
1-04-14
13-05-14
3/6
13-05-14
03-06-14
03-06-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Brief aan college B+W
Overleg gr.gr.bl over diverse punten
Maak kaartjes om knelpunten aan te geven
Hofweide, wat gaat er verder gebeuren?

Wie

Einddatum

informeren bij Roel Schulting naar info bord
Kopie van brief 4/02 aan Ed
Knelpunten bewoners Landmansweide

René
(opnieuw) verstuurd
Ed

03-06-14
03-06-14
03-06-14
03-06-14
03-06-14
09-09-14
09-09-14
09-09-14

Achterstallig onderhoud Ziggo kasten
Overleg winkeliers/marktmensen
Gesprek tussen Joh. Gadella en db
Gesprek met Kunstcie.
Beplanting in Batau-Noord?
Johan Annema opnieuw uitnodigen
Projectleider aanpassing Heemraadsweide uitnodigen
Aanmoedigingsprijs zelfbeheer

Ed
Hans?/Johan G.?

Hans
Heleen
Met Ed/Els
grgrbl

Wie?
Els
John
John

voortgaand

03-10-14
03-10-14

hjbk notulist.
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