Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 1 april 2014
Aanwezig:, Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot, Marianne Sleyffers, René Hansen (voorzitter), Els Reinking
(gemeente), Hans Schenk, Erna Kotkamp , Hedy Verwey, Roel Reijenga, Ed Roelofs, Yvonne van Batenburg,
Yvonne van Rossum, Wietse Hamming (wijkagent), Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Jan van de Biezen, Carol Brettschneider.
Afwezig: Jaqueline van Langeraad, Geert Eyck, Johan Gadella, Henk Boer.
1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn twee gasten: John Camu heeft
belangstelling voor de functie van secretaris en mw. Chris Wilke wil zich oriënteren op nieuw
vrijwilligerswerk. Beiden stellen zich kort voor.
Door een herschikking binnen de gemeente zal Els Reinking voortaan de plaats van Micha innemen. Zij
werkt ook in Batau-zuid en zij is ook belast met het ondersteunen van burgerinitiatieven. Zij werkt nauw
samen met Ed Roelofs. Ed merkt op dat in de toekomst de woonservice taak dichter bij de weknetwerk
activiteiten zal worden betrokken. Hij zal hierover eerst een gesprek hebben met René.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Nieuws van de gemeente.
Voor de Heemraadsweide wordt een reconstructie voorbereid. In overleg met de scholen zal een blauwe route
worden uitgezocht: de veiligste route waarlangs kinderen naar school kunnen. De belangrijkste oversteekplaatsen
zullen tevens gemarkeerd worden door knipperlichtjes.
Het stageonderzoek voor de aspirant politieagenten zal gaan controleren op halen/brengen van kinderen met
auto’s, plus controle op ‘wildparkeren’. In de schoolkrant(en) hebben al bedragen van boetes gestaan. Vanuit het
wnw wordt gepleit om de voorrangssituatie op de T-splitsing Heemraadsweide / Middenweide om te draaien: als
verkeer van fietsers en auto’s vanuit Rijnenburg voorrang moet geven aan het verkeer vanaf de Middenweide
zullen fietsers (schoolkinderen!) veiliger kunnen oversteken. Graag ook de ribbel structureel verwijderen die nu
weer in de fietsoversteek aan de zuidkant van de Heemraadsweide ligt. Eerder herstraatwerk is niet echt
functioneel geweest.
Binnenkort is het weer schoolreisjestijd. De tourbussen staan dan midden op de weg te wachten. Is daar een
alternatief voor?
3. Verslag van de vergadering van 4 maart 2014.
Door de droge periode kunnen de eenden niet meer onder de schommel zwemmen. GrGrBl heeft overlegd met
Corrie Nauta of er meer zand onder de schommel kan worden aangebracht en daarop een laag schorsschilfers.
Het rommeltje bij het woonwagenterrein heeft de aandacht van de gemeente, maar het is een lastige zaak.
Er wordt opgemerkt dat de leerlingen van de ROC afdeling bewaking en beveiliging rustig over stoepen/pleinen
brommen. Dit heeft geen voorbeeldfunctie!
De hoge heg bij de Vosseweide is smaller en lager geworden. Ed gaat niet meer actie ondernemen. Het is een
woonerf, dus rijdend verkeer moet attent zijn op voetgangers op de weg.
Het verslag is akkoord.
4. Mededelingen en ingekomen stukken.
Alle ingekomen stukken zijn doorgemaild.
Aandacht voor klacht Damhertweide dit is voetgangersgebied en kan dus niet eigenmachtig tot autogebied
worden omgeturnd. Wegenverkeerswet moet hier gehandhaafd worden. De gemeente zal dit probleem
oppakken. De parkeerdruk is hoog, in dit gebiedje.
Klacht speelpleintje Landmansweide: Corrie Nauta is om advies gevraagd. Wipkippen worden niet meer
geplaatst omdat de gebruikstijd zeer kort is. Mevrouw zou zelf een eenvoudig glijbaantje kunnen kopen en dat
neerzetten als haar kind daar speelt. Vlakbij is een speelpleintje met meer voorzieningen.
Brief over plan bouw 4 woningen langs de Nedereindseweg. Goed dat we geïnformeerd zijn, want dan zijn we
op de hoogte als er klachten van omwonenden aan de Batau-Noord kant komen.
De nieuwe kop van de wijkkrant wordt positief gewaardeerd, evenals het feit dat de flyer voor de
Oranjevereniging is meegestuurd. Mooie oppepper!
5. Verslagen commissie’s.
5a Groen grijs blauw.
Een aantal opmerkingen:
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Langs de Rijnesteinseweg wordt grond gestort. Waar komt die grond vandaan? Is het schone grond? Els
bevestigt dat de grond gekeurd is op milieuverontreiniging. Er kan wel eens een baksteen tussen zitten. (Het is
nog niet duidelijk of het om ophoging of tijdelijk depot gaat)
Vanwege het vroege voorjaar is er al gemaaid. Is dit extra op het schema? Nee, er wordt maar 10 x gemaaid.
Een groenstrook achter de Landmansweide wordt door bewoners bijgehouden. In een andere strook is, door de
gemeente? , gesnoeid voor de bloei. Ook vorig jaar is dit gebeurd. Dus daar zullen de heesters nooit bloeien. Kan
er niet nà de bloei van vroege voorjaarsstruiken gesnoeid worden?
De tuinen achter de Otterweide hebben ooit worteldoek gekregen. Dat ligt nu her en der. Van wie zijn de tuinen?
Antw. Alle groenvoorzieningen van de Otterweide is in onderhoud bij Portaal. Ook bij de Apolloburg ligt een
stuk groen waar niemand wat aan doet. Els vraagt om een kaartje waar de verschillende percelen op zijn
aangegeven.
Bij Marsburg en Pauwoogweide zouden bomen worden gekapt en nieuwe worden aangeplant. Hoe staat het daar
mee? Els vraagt om naam en huisnummer van de bewoners die vragen hebben, zodat er gericht kan worden
gereageerd. Ed heeft een brief m.b.t. de Marsburg.
Op het Muntplein liggen rond de rioolputten massa’s sigarettenpeuken. Zou het een idee zijn om peukenputten te
plaatsen waar men zijn eindjes in kwijt kan? Hans zal dit inbrengen bij de winkeliersvereniging. Overigens
zouden, op plaatsten waar het personeel rookt, de winkeliers wel zelf voor een asbak kunnen zorgen.
Een 2tal pleintjes achter de Elandweide zijn nog steeds niet opgeknapt. Dat klopt, er is beperkt budget en voor
dit jaar zijn andere gebieden aan de beurt.
Gelukkig is het niet allemaal kommmer en kwel: de verbinding tussen de Reeweide en het grote veld is
opgeknapt: fietsers blijven nu niet met hun wiel steken tussen de tegels en bij de Zwaardenburg zijn nieuwe
struiken aangeplant.
5b PR/Communicatie.
De gewijzigde kop van de wijkkrant is weer een verbetering. Olga is gevraagd ook een wijkkrant voor BatauZuid te gaan maken.
5c. Wijkplatform contact.
Geen info
5d. OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
Voor de kleedjesmarkt is voor de derde keer een vergunning aangevraagd. Vorige aanvragen waren niet
uitvoerig genoeg. Hopelijk wordt deze nu wel geaccepteerd. Ed geeft door dat de contactpersoon van het ROC
John van Zandvoort heet. Hans zal hem vragen of er een mogelijkheid is om leerlingen in te zetten als stagiair
voor de kleedjesmarkt.
5 e. 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.
Betaald parkeren is voorlopig geen optie.
(Het wnw heeft nog geen reactie gehad op de brief die hierover aan B+W was verstuurd)
6/7 Bestuurszaken/financiën.
Men gaat accoord met de toegezonden versie van het jaarverslag 2013.
Kees is in afwachting van het besluit van gemeente en woningbouwverenigingen over de hoogte van de
jaarlijkse bijdrage. Maar dit duurt nog een paar maanden.
8. Politie.
Wietse zal op 3 april een hele dag op school besteden in het kader van instructie veiligheid. Via de kinderen is
deze bestemd voor de ouders. Dit slaat vaak beter aan dan rechtstreeks aan de ouders. (zie verder onder 2.)
Er zijn afgelopen maand geen woninginbraken geweest in Batau-Noord. Er is veel geïnvesteerd in controle op
doorgaande wegen. Veel jongelui waren niet blij met alle aanhoudingen die ze kregen.
9. Rondvraag.
Hans: de website van de Oranjevereniging is vandaag geopend.
John: fietsroute bij Heemraadsweide wordt slecht: rode laag laat los. De Heemraadsweide wordt binnenkort
aangepakt. Hoe zit het met onderhoud van speeltoestellen? Antw.: worden streng gecontroleerd, als er een klacht
is worden snel maatregelen genomen. Weghalen van een speeltoestel betekent niet automatisch dat er iets
nieuws voor in de plaats komt. Wordt er ook toezicht gehouden op zelfbeheer? Struiken worden soms wel heel
erg groot. Antw: meldt het bij de servicelijn.
Jos: veel algengroei op lantarenpalen, brugleuningen en straatnaamborden. Antw. Die worden niet
schoongemaakt. Straatnaamborden worden in een 30-jaren cyclus vervangen, waar nodig. Als brugleuningen
een gevaar gaan opleveren: melden bij de servicelijn.
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Yvonne v.B. Er ligt veel afval op het speelplein Hooiersweide/Karnweide. Er liggen nu ook pallets. Prachtig
speelgoed, maar kunnen die niet beter naar de bouwspeeltuin? Melden bij de servicelijn!
De netten rond het voetbalveldje zijn kapot. Servicelijn!
Straatveegauto’s komen zo vroeg dat alle auto’s nog geparkeerd staan. Ed merkt op dat het nooit gelukt is om
structuur aan te brengen. Wel zijn er vaste veegroutes/dagen.
(als info: in Chicago [een beetje groter dan Nieuwegein] wordt er op vaste dagen in de maand geveegd, links en
rechts afzonderlijk. De bewoners worden gewaarschuwd dat op dag of datum de veegroute wordt gehouden, door
middel van borden rond de bomen. Wie dit negeert krijgt een forse boete)
Marianne: binnenkort worden de bloemenbaskets weer opgehangen. Zouden van sommige lantarenpalen de
reclameborden verplaatst kunnen worden? Basket én bord zijn te zwaar voor de paal.
Antw. Overleg met Els na afloop.
Hoe zit het met vervanging van afvalbakken na schade oud-en-nieuw? Sommige zijn eigen bakken. Anderen zijn
binnenbakken van stuk of kunnen niet meer goed sluiten. Graag een kaartje waar de plaatsen op staan!
Hedy: Rond McDonald wordt ’s avonds niet meer schoon gemaakt: afval ligt wijdverbreid. Ter bescherming van
het personeel wordt pas bij daglicht opgeruimd.
Kees: worden de fietspaden door het grote veld nog belijnd? Rond aan/uit van scholen is het erg druk. Ed zal
nazien in bestek.
Actielijst

Datum
7-01-14
4-02-14
4-02-14
4-03-14
1-04-14
1-04-14

Wat
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Brief aan college B+W
Bericht over Elzenbosje op de website
Overleg gr.gr.bl over diverse punten
Maak kaartjes om knelpunten aan te geven

Wie

Einddatum

Hans
Heleen
Geert
Met Ed/Els
grgrbl
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