Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 13 mei 2014
Aanwezig:, Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot, Marianne Sleyffers, John Camu, René Hansen (voorzitter),
(gemeente), Hans Schenk, Hedy Verwey, Roel Reijenga, Ed Roelofs, Yvonne van Batenburg, Jan van de
Biezen, Carol Brettschneider, Geert Eyck , Wietse Hamming (wijkagent), Heleen Buwalda (verslag).
Ann de Wolf
Afwezig met bericht: Els Reinking (wel in voorgesprek) Yvonne van Rossum, Jaqueline van Langeraad, Henk
Boer.
Afwezig:, Johan Gadella, Erna Kotkamp
1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken, post en mededelingen
A De aangekondigde gast is verhinderd en zal op 3 juni komen.
B De aanvraag sponsoring van de kledingbank voldoet niet aan de criteria. John stuurt een berichtje.
C De sluitingsdatum voor de wijkkrant geeft in juni nog wat ruimte.
D Welzijn-zorgarrangementen passen niet binnen het wijknetwerk
E persbericht helpdesk voor kennisgeving. Berichten van Movactor komen vaak te laat om iets mee te
doen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. verslag van de vergadering van 1 april 2014.
Een van de lezers via de website heeft terecht opgemerkt dat er in het verslag geen melding was gemaakt van het
overlijden van Jenneke Wensink en Corrie van der Wurff. Er is wel degelijk tijdens de vergadering stil gestaan
bij deze droeve gebeurtenissen. Er waren verschillende (oud) leden van het wijknetwerk aanwezig tijdens beider
uitvaartbijeenkomsten. Jenneke Wensink heeft geruime tijd de notulen verzorgd. Corrie van der Wurff was vele
jaren actief ter verbetering van de wijk.
n.a.v. punt 4: de bewoner van de Damhertweide staat in zijn recht. De paal zal worden hersteld en de
omwonenden zullen er op gewezen worden dat zij hun auto niet in hun voortuin mogen parkeren. De straat is
voetgangersgebied.
n.a.v. punt 5: er wordt nog steeds grond gestort langs de Reinesteinseweg. Ook op zondag, dus dat zal dan wel
particulier initiatief zijn. Er komt steeds meer rommel.
De driehoek bij Hooiersweide / Karnweide is prachtig opgeknapt! En de straatveger kwam op de middag, toen
de meeste auto’s weg waren. Bedankt!
Er is nog een vraag over vuilnisbakken bij Mercuriusburg/Marsburg.
n.a.v. de vele peuken op het Muntplein in de buurt van putten zal Hans vragen aan de winkeliers om asbakken te
plaatsen daar waar hun personeel rookpauze houdt.
Het verslag is accoord.
Actielijst.
Uitbreiding winkelgebied Muntplein staat voorlopig in de koelkast.
Er is nog geen reactie op onze brief aan B+W over Muntplein. Ed stelt voor hem een kopie te sturen.
Het verzoek van Els om een kaartje te maken van de plekken die problemen opleveren kan de communicatie ten
goede komen. Overigens zijn er al verschillende punten met Els besproken en verbeterd.
Op actielijst plaatsen: Hofweide. Daar zijn een heleboel vragen over de recente plaatsing van een nieuwe
caravan., evenwijdig aan de Batauweg.
4. Nieuws van de gemeente.
Ed deelt mee dat er weer wat gaat veranderen voor de wijkmanagers. Hij krijgt Batau-Zuid er bij en heeft dan
drie aaneengesloten wijken. (met Galecop) De gemeente gaat van 10 naar 5 wijken. Dat heeft nog geen gevolgen
voor de wijknetwerken. Men wil meer gebiedsgericht werken. René merkt op te hopen op een enthousiaste
nieuwe wijkwethouder. Hedy geeft als persoonlijke reactie de herhaalde afwezigheid van de wethouder een blijk
van minachting te vinden voor de activiteiten van de buurtbewoners/gemeente-inwoners.
Het buurtbericht Hofweide kwam helaas pas laat bij GrGrBl binnen (bij de vergaderstukken)
5. Verslagen commissie’s.
5a Groen grijs blauw.
Een aantal opmerkingen staan reeds op de agenda. Ed deelt mee dat klachten over schapenpoep op het
Meikeverpad niet bekend zijn bij de servicelijn.
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De nieuwe prullenbakken hebben geen logo. Dit laten we even zo. Wellicht is na te gaan hoe vorige keer de
logo’s zijn aangeleverd .
Jos meldt dat Els zeer voortvarend aan de slag is gegaan met de opmerkingen van GrGrBl. Zie ook het overzicht.
Als er updates zijn krijgt ieder weer een kopie. Er is een model van de exellijst die op de website kan gezet. Dan
kunnen de wijkbewoners zien wat er gebeurt.
Tijdens de wijkschouw in september willen we aandacht schenken aan de verbeteringen die afgelopen periode
zijn aangebracht.
Iedereen heeft een overzicht gekregen waar de verschillende baskets komen te hangen. Als je ziet dat er een is
afgevallen waarschuw dan GrGrBl. Als iedereen daar met vakantie is waarschuw dan de hovenier.
De piramides zullen verwijderd worden. Roel wil ze wel bij zijn woning hebben. Hij moet dan wel zelf voor het
onderhoud zorgen.
5 PR/Communicatie.
In de volgende wijkkrant zal een ‘even voorstellen’ van John als nieuwe secretaris komen. Inleverdatum is 6
juni (met een kleine marge)
5 Wijkplatform contact.
Van de gezamenlijke website zou een upgrade moeten komen. De kosten die daaraan verbonden zijn bedragen
+/- € 500,-. Een behoorlijk bedrag. Na enige discussie wordt besloten dat Batau-Noord accoord gaat met een
eenmalig bedrag tot maximaal € 500,- (ex BTW)
5 OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
De eerste koningsdag viering van de nieuwe Oranjevereniging is een groot succes geworden. De sfeer was goed,
het weer was geweldig, Scouting heeft zijn hulp waargemaakt en nog wat extra’s verdiend met poffertjes
bakken. Er zijn ook een aantal leerpunten voor een volgende keer:
Het wijknetwerk had de gelegenheid te baat moeten nemen om zichzelf te promoten. De ‘automatische
koppeling’ met het Muntplein kan beter geregeld. Er zullen wat meer dixies moeten komen. Fairs had open
moeten zijn voor koffie / gebak, dat was nu nergens te krijgen. Het Oranje comité wil volgend jaar de kleedjes
tot de Herenstraat uitbreiden. Er moet dan wel verkeersregeling zijn, maar dat behoort tot de mogelijkheden.
Sympatiek was de bedank-advertentie die Vreeswijk in de Molenkruier had staan. Een idee voor volgend jaar!
5 Winkeliersvereniging . Dinsdagmarkt Muntplein: de bewoners willen deze behouden. Het wnw staat positief
t.o.v. een onderzoek of plaatsing op het middenplein mogelijk zou zijn, omdat er inmiddels minder kooplieden
zijn, en of de marktkooplieden dat zouden willen. Is het zinvol om als wijknetwerk contact op te nemen met de
marktkooplui?
Betaald parkeren is voorlopig geen optie.
De bouwplannen liggen voorlopig stil.
Hans zal de vraag over asbakken bij de rookplekken meenemen naar de vergadering van de winkeliers.
6 Bestuurszaken.
Geen bijzonderheden. Dat we een nieuwe secretaris hebben was al bekend. Er is zelfs inmiddels nog een
aanbieding geweest, maar we waren al voorzien.
7 Financiën.
In afwachting van het budget 2014 zijn er geen bijzonderheden.
8. Politie.
Wietse vond de koningsdag geweldig verlopen. Hij schat in dat het volgend jaar goed regelbaar zal zijn om de
kleedjesmarkt tot de Herenstraat te laten doorlopen. (maar het is wel een flink eind wandelen!)
Een paar misdrijfgevallen uit Nieuwegein:
Woninginbraken is met 19% afgenomen. Bedrijveninbraak ook – 19% . Het aantal bedreigingen en
mishandelingen is wel toegenomen.
Het controleren op de invalswegen heeft dus resultaat. Onlangs is er een alcoholcontrole geweest. Die leverde 50
klanten op.
Jan vraagt hoe het zit met een caravan die nu al meer dan 2 weken op de Vosseweide staat. Vorig jaar is een
campertje verwijderd dat er ook al tijden stond.
9. Rondvraag.
Marianne: er is in Batau-Noord maar weinig kunst in de openbare ruimte. Zijn er mogelijkheden om daar iets aan
te doen? Ed merkt op dat de kunstcommissie juist onlangs aan de wijkmanagers heeft gevraagd of er nog
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wensen zijn voor kunst. (we hebben de stenen boog op het Muntplein, de kampioensbeker bij de Waterlelie, een
beeldje op het schoolplein van de Lucasschool, lichtkunst bij een bushalte. Is er nog meer?)
Yvonne v.B.: komt er ook een infoscherm waarop het wnw kan worden vermeld? Buurtplein Zuid heeft zoiets.
René zal dit navragen, want het was oorspronkelijk wel de bedoeling in de Nieuwe Baten.
Jan heeft geconstateerd dat langs de Nedereindseweg een stuk walkant is afgekalfd. Graag doorgeven waar
precies aan de servicelijn!
De bewoners van de Hermelijnweide moeten hun containers bij de Marterweide brengen omdat de vuilnisauto
hun straat slecht in kan. Maar nu zijn er telkens automobilisten die daar parkeren. Kunnen er een paar tegels
gelegd worden die de opstelplaats markeren? (en vrijhouden?)
De vergadering wordt om 21.20 gesloten. (met dank aan GrGrBl en Els, die tevoren al veel punten hadden
besproken)

Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14
4-02-14
1-04-14
1-04-14
13-05-14

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

Wie

13-05-14
13-05-14

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

René
John

Hans
Heleen
Met Ed/Els
grgrbl

Einddatum

voortgaand

hjbk notulist.
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