Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 1 februari 2011
Aanwezig: Roel Reijenga, Heleen Buwalda, Marianne Sleyffers, Hedy Verwey, Mila Flos, Corrie van
der Wurff, Carol Brettschneider, Corry Nauta (gemeente), Jan van de Biezen, Olga Hansen, Renée
Blom (CDA), Wouter Kolff (wijkwethouder), Cor van Staa (waarnemend voorzitter), Ed Roelofs
(wijkmanager), Wietse Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Carel van Dijk, Jos Eras, Marijke van Vliet, René Hansen, Haitse de Jong, Geert
Eyk, Bert Lubbinge
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Verslag vergadering 7 december 2010
N.a.v. punt 3 het zwerfafval van McDonalds: het CDA heeft hierover vragen gesteld. De
gemeente heeft afspraken gemaakt met McDonalds om het afval op te ruimen. Als men toch nog
afval van McDonalds ziet liggen kan daarvoor de servicelijn gebeld worden.
N.a.v. punt 10: de gaten in de geluidswal worden binnen een maand verholpen.

3.

Nieuws van de gemeente
Corry Nauta vraagt wat er met de tafeltennistafel en de zeecontainer moet gebeuren. Die kunnen
weg, dat is al in een vorige wijknetwerkvergadering besloten.
De plaats voor de bankjes binnen de voetbalkooi is bepaald.
Wethouder Bert Lubbinge zou over het project wisselgeld komen vertellen maar hij is vanavond
verhinderd. Hij zal dit nu in de volgende vergadering doen.
De wijkwethouder Wouter Kolff vertelt er iets over. Het project wisselgeld is anderhalf jaar
geleden gestart. Hierin worden multi probleem gezinnen gewezen op hun rechten en plichten.
Het gaat vooral om Romagezinnen. Er is nu een evaluatie geweest. Alle instanties die bij deze
gezinnen betrokken zijn werken hierin samen. Er wordt onder andere geprobeerd om de kinderen
naar school te laten gaan. Er zitten 27 gezinnen in het traject. Er is een langzame vooruitgang.
Het wijknetwerk heeft ook geprobeerd om de Roma bij het wijknetwerk te betrekken maar dat is
niet gelukt.

5f

Planning maart
Voor de opschoondag op 18 maart heeft Karin van Dijk het idee om op het Muntplein met een
aantal scholieren de plantenbakken op te knappen. Het wijknetwerk kan hiervoor subsidie
aanvragen bij het Oranjefonds.
Er is wel begeleiding nodig van volwassenen bij deze actie.
Na enige discussie is het wijknetwerk er voor. Corrie van der Wurff zal het verder regelen met
Karin van Dijk.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
De bezorging van de wijkkrant is nog een probleem. Het is de bedoeling dat de wijkkrant twee
keer per jaar uitkomt. De eerste zou eind april/begin mei uit moeten komen. Er kan een oproep
voor bezorgers op de website geplaatst worden en in de krant.
Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor een naam voor de wijkkrant.
Olga Hansen vraagt om nieuws aan te leveren voor de website.
De uitvoering van het beste idee ligt even stil.
In de volgende vergadering wordt hier meer over gemeld.
Corrie van der Wurff merkt op dat er helemaal niets bekend is gemaakt over het beste idee.

5b

Groen/grijs/blauw
Deze commissie heeft versterking nodig.
Corrie van der Wurff zegt dat ze niet meer in het wijknetwerk zit. Ze heeft altijd het
groen/grijs/blauw gedaan. Er zijn geen anderen voor te vinden.
Cor van Staa stelt voor dat de taken verdeeld worden en iedereen een stukje van de wijk, zijn
eigen buurt, voor zijn rekening neemt. Hier wordt over nagedacht, in de volgende vergadering
komt het weer aan de orde. Het wijknetwerk kan Albert Penners vragen om hierin ondersteuning
te geven.
De wijkschouw wordt op 31 mei gehouden om zeven uur ’s avonds. Enkele leden geven zich op
om de wijkschouw voor te bereiden. Ed Roelofs wil de route graag twee weken van tevoren
ontvangen. Bewoners kunnen ook punten inbrengen. Hij wil graag de namen van die bewoners
zodat hij hen op de hoogte kan stellen als hun punten niet meegenomen kunnen worden.
Ed Roelofs deelt een nieuwe update van de stand van zaken van de vorige wijkschouw uit.
Vragen hierover kunnen aan hem gemaild worden.
Het Muntplein wordt in februari aangepakt. Er is een bijeenkomt geweest waarin de tekeningen
bekeken zijn. Over een half jaar wordt er een evaluatie gehouden.
Het bomenbeleid: het wijknetwerk krijgt het plan. Alle waardevolle bomen zijn hierin
opgenomen. Er is nog inspraak mogelijk.
Het dak van de sporthal is ingestort. Er wordt onderzocht hoe dat mogelijk was. Het onderzoek is
nog niet afgerond.

5c

Stand van zaken borden in de wijk
De borden zijn geplaatst. Hieromheen moet nog iets georganiseerd worden. Er wordt nog ruimte
gezocht om de reserveborden op te bergen. Dit zal aan de winkeliersvereniging gevraagd
worden. Die hebben een opslagruimte.

5d

Aanpassen commissies
In mei wordt er een bewonersavond over inbraakpreventie gehouden. Cor van Staa en Wietse
Hamming zijn hiermee bezig. Het is de bedoeling dat bewoners zelf ook ideeën inbrengen. Er
zijn nog mensen nodig om te helpen met de voorbereidingen. Renée Blom en Heleen Buwalda
melden zich aan. Aan Geert Eyk wordt gevraagd of hij nog meewerkt. Anders wil Corrie van der
Wurff meehelpen.

5e

Financiële commissie
Er is een nieuw lid nodig voor de financiële commissie. Henk Boer heeft zich teruggetrokken.
Carol Brettschneider meldt zich hiervoor aan.

6.

Politie
De werkstudenten zijn nog theoretisch bezig.
Er wordt nu vier weken gecontroleerd bij de scholen aan de Heemraadsweide.

7.

Klankbordgroep
De klankbordgroep vergadert op 7 februari in ’t Dok.

8.

Vacature voorzitter
Cor van Staa werkt niet meer bij de gemeente. Hij gaat met René Hansen verder overleggen over
het voorzitterschap.
Volgende vergadering volgt de uitslag hiervan.

9.

Nieuwegein Awards
De Nieuwegein Awardsavond is op 5 februari. Marijke van Vliet heeft een kaart hiervoor
gekregen. Er is verder niemand die belangstelling voor een kaart heeft en daarom gaat de andere
kaart ook naar Marijke.

10. Rondvraag
Ed Roelofs: aan het hondenbeleid wordt gewerkt. De reacties per wijk worden verwerkt. Het
plan gaat naar het college en als het vastgesteld is kan er aan de handhaving gewerkt worden.
Het plan gaat ook naar de wijknetwerken.
Er is een informatieavond over de A12 op het gemeentehuis.
Heleen Buwalda: iedereen die aantekeningen gemaakt heeft in het jaarverslag kan die nu bij haar
inleveren.
Ze vraagt of de voorzitter en gemeentemedewerkers voortaan in het midden willen gaan zitten
zodat ook degenen die niet zo goed horen de vergadering kunnen volgen.
Marianne Sleyffers: er is wortelopdruk op het Meikeverpad. Hier kan de servicelijn voor gebeld
worden maar Ed Roelofs neemt het nu mee.
Mila Flos: de straatverlichting doet het niet op de Dasseweide en Otterweide.
Ed Roelofs legt uit hoe het komt dat het soms lang duurt voor het gerepareerd is. Er worden
betere afspraken gemaakt door de gemeente met Citytec en Stedin.
Hij gaat de lijst over de wijkschouw op een andere manier opstellen.
Olga Hansen: voor de Nieuwegein Awards voor vrijwilligersorganisaties is Bouwgein
genomineerd.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 5 april 2011.
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Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Thema-avond veiligheid
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E. Roelofs/W. Kolff
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mei 2011

