Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 11 mei 2010
Aanwezig: H. Buwalda, M. Flos, C. van der Wurff, H. de Jong, C. van Dijk, R. Blom, M. van Vliet,
R. Reijenga, B. Lubbinge (wijkwethouder), R. Hansen (voorzitter), O. Hansen, E. Roelofs
(wijkmanager), J. Wensink (verslag), W. Hamming (aan het eind, wijkagent)
Afwezig met bericht: C. Nauta, C. Brettschneider, H. Boer, A. Boer, Y. van Delden, A. Penners,
C. van Staa
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Verslag vergadering 6 april 2010
N.a.v. punt 2: het geluidsscherm is nog niet dicht.
N.a.v. punt 3: bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de bank op de heuvel. De voorzitter
vindt dat dit nu geen punt van discussie is in het wijknetwerk maar dit is iets tussen de bewoners
en de gemeente. De bank blijft staan en E. Roelofs neemt contact op met de bewoners.
M. van Vliet heeft haar zorg uitgesproken over mogelijke geluidsoverlast door de plaats van de
bank.
N.a.v. punt 2: C. van Dijk: op 26 april is er een avond geweest van Rijkswaterstaat over de
verbreding van de A2, deze gaat van drie naar vier banen. Er komt een verslag van deze
bijeenkomst.
Punt 9: H. de Jong: er is overleg geweest met de gemeente, provincie en aannemer. De
aansprakelijkheid is geregeld voor diegenen die binnen de termijn bezwaar hebben gemaakt.
N.a.v. punt 9: de prullenbak is geplaatst.
N.a.v. punt 7: Batau-Noord gaat er ook mee akkoord dat de JOP weggaat. Bouwgein wil hem
niet hebben, hij kan niet afgesloten worden en ze zijn bang voor overlast.
Er gaat een brief naar de gemeente dat de JOP weg kan.

3.

Nieuws van de gemeente
A. Penners zou het over jongerenoverlast hebben maar hij is ziek en daarom niet aanwezig.
C. van Dijk stelt voor om de jongerenwerkers eens per drie maanden iets te laten vertellen over
hun werkzaamheden. Besloten wordt om ze uit te nodigen voor de volgende vergadering.
In Batau-Noord is het rustig wat jongeren betreft.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Bijeenkomst/presentatie Rijkswaterstaat over A2: dit is voor meerdere wijknetwerken (BatauNoord en Zuid, Galecop) van belang. Er kan dan een gezamenlijke avond georganiseerd worden.
H. Buwalda neemt hierover contact op met de andere wijknetwerken.
Er is een verzoek binnengekomen voor een bijdrage voor een straatfeest op de Pauwoogweide.
Er is een burgerinitiatief voor het afsluiten van de Nedereindseweg tijdens het spitsuur. Hier is
nog niets over gehoord. Hier wordt aan gewerkt, er komt antwoord. E. Roelofs zal het
wijknetwerk informeren.
Onroerendgoedplan van de SWN. Feniks wordt afgestoten.
Cursussen van de vrijwilligersacademie Lekstroom.

5.

Verslagen commissies
Voorgesteld wordt om één contactpersoon/woordvoerder per commissie aan te wijzen.

5a

PR en communicatie
Het wijknetwerk stond met een kraam op de Vlaamse markt op het Muntplein. Het doel om
gezien te worden is bereikt. Er was veel belangstelling bij de kraam. Mensen werden
geïnformeerd over het wijknetwerk en het logo was te zien. Er was een kleurplaat verkrijgbaar
en een informatieflyer. Er hingen foto’s over wat het wijknetwerk tot nu toe bereikt heeft. Er
hebben zeven mensen hun adres achtergelaten. Er is publiciteit geweest voor en na 30 april. Als

er een prijsuitreiking komt voor de kleurplaten wordt er weer publiciteit aan gegeven.
Verder is er nog de wedstrijd “het beste idee voor Batau-Noord”. Tot 31 augustus kunnen ideeën
ingeleverd worden. Er komen nog raamposters om deze actie onder de aandacht te brengen.
Er is een werkbox met al het materiaal wat bij de publiciteitsactiviteiten gebruikt kan worden.
Het is de bedoeling dat het wijknetwerk aanwezig is als er iets te doen is in de wijk.
Voor de website is een eerste opzet gemaakt en er wordt verder aan gewerkt. De naam van de
website is Nieuwegeinsewijken.nl. O. Hansen heeft zich aangemeld om instructie te krijgen. De
bedoeling is dat de website in juni klaar is en getest kan worden.
5b

Groen/grijs/blauw
Snoesje heeft een nieuwe tekst over parkeren. Op verzoek van de winkeliers is de tekst op iets
gekleurd papier. Dit valt wat meer op.
Er is geplakt op een pas geverfde deur. Dat is niet de bedoeling.
De fietsschouw is gepland op 1 juni. Dan is er ook vergadering. E. Roelofs kijkt of de schouw
naar 8 juni verplaatst kan worden.
M. van Vliet heeft een mail gestuurd om punten voor de schouw aan te dragen maar heeft daarop
geen enkele reactie gehad. Iedereen wordt verzocht om alsnog snel punten aan te dragen.
Het bomenplan kan ook meegenomen worden in de schouw.
De schouw van 2008 is afgehandeld.
Voor het laden- en lossenprobleem op het Muntplein wordt een oplossing gezocht.
M. van Vliet vraagt of men de punten voor groen/grijs/blauw anderhalve week voor de
vergadering aan haar wil mailen. Zij stuurt deze dan door naar C. Nauta.

5c

Thema-avond in mei: veiligheid in de wijk
De thema-avond wordt gehouden op maandag 31 mei.

6.

Jaarverslag 2009
Over de speeltoestellen zou contact opgenomen worden met Batau-Zuid. Is daar iets mee
gebeurd? H. Schenk en C. van Staa houden zich hiermee bezig.
In het nieuwe collegeprogramma is iets opgenomen over speeltoestellen maar de wijkwethouder
kan daar nu niets over zeggen omdat het programma morgen pas bekend wordt gemaakt.
Het is zijn laatste wijknetwerkvergadering. Zijn taak wordt overgenomen door een andere
wethouder.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

7.

Scholen, speelvoorzieningen en veiligheid
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Tussen de Vosseweide en de Elandweide worden op 25 mei de speeltoestellen weggehaald. Er
worden later nieuwe speeltoestellen voor teruggezet.

8.

Rondvraag
O. Hansen: kunnen er bij evenementen meer prullenbakken komen? C. van Dijk neemt dit op
met H. Schenk. Verder merkt ze op dat er van de klankbordgroep niet veel gehoord wordt. Die is
er ook voor om de samenwerking tussen de wijknetwerken te optimaliseren. De A2 zou hier
behandeld kunnen worden. R. Hansen stuurt een mail naar de voorzitter van de klankbordgroep.
E. Roelofs: tijdens de WK worden er activiteiten georganiseerd. Er wordt een groot scherm
neergezet op de markt. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen. Er is weer een wedstrijd
welke straat het mooist versierd is. E. Roelofs stuurt een mail over de activiteiten.
C. van der Wurff: de servicelijnformulieren werken niet goed.
Aan verbetering hiervan wordt gewerkt.
Verder heeft ze er moeite mee hoe er naar haar gereageerd wordt. De voorzitter stelt voor om dit
niet in de vergadering te bespreken maar een aparte afspraak te maken om dit uit te praten.
H. de Jong wil het jaarverslag 2009 nog ontvangen. Hij zal de correspondentie over de
wateronttrekking bij de bouw van de nieuwe Baten naar het wijknetwerk sturen.
C. van Dijk: bij de bouw van de Baten ontstaan gevaarlijke situaties. Vrachtwagens rijden af en

aan.
E. Roelofs kijkt na of aan de normen is voldaan en of er maatregelen genomen moeten worden.
R. Blom: bij de Elandweide is een doeltje kapot, dit is een punt voor de servicelijn. Bij het
bestraten zijn de parkeerplaatsen te klein geworden. Dit is ook een punt voor de servicelijn.
R. Reijenga: er zijn bushaltes vernield.
W. Hamming: bij de tramhaltes zijn nu bewakingscamera’s.
Verder is hij bezig met de voorbereiding van de thema-avond over veiligheid.
B. Lubbinge: het is zijn laatste vergadering bij het wijknetwerk. Hij heeft het wijknetwerk zien
groeien, het aantal onderwerpen en activiteiten is breder geworden. Hij wenst het wijknetwerk
veel succes voor de toekomst.
R. Hansen bedankt de wethouder voor zijn aanwezigheid en betrokkenheid bij het wijknetwerk.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 1 juni 2010.

Actielijst
Datum

05-01-10
02-03-10
11-05-10

Wat
Voor 1 december staat in de Jaarplanning het
volgende onderwerp gepland:
Infrastructuur/ Bouwen – Sportzaal Batau en
Rijnenburg.
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Inspraakavonden verbreding A2?
Uitnodigen jongerenwerkers

Wie

Einddatum

???

E. Roelofs
E. Roelofs
01-06-2010

