Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 1 oktober 2013
Aanwezig: Carol Brettschneider, Geert Eyck, Heleen Buwalda, Henk Boer, Jan van de Biezen, Johan
de Koning, Kees Koot, Marianne Sleyffers, René Hansen (voorzitter), Roel Reijenga, Yvonne van
Rossum, Ann de Wolf, Corrie v.d. Wurff, Selma Hazeleger, Micha Giltay (gemeente), Johan Gadella
(wijkwethouder), Wietse Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink (verslag), Ann deWolf.
Afwezig met bericht: Hedy Verwey, Jos Eras, Ed Roelofs (wijkmanager)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ed Roelofs is op het laatste moment verhinderd.
Bij punt 5a komt de oplevering van de Batauweg aan de orde.
Punt 5c wordt afgevoerd, er is nog geen nieuwe vergadering geweest.
Selma Hazeleger is voor het eerst aanwezig. Ze heeft in de wijkkrant de advertentie voor
secretaris gelezen en bekijkt of dit iets voor haar is.

2.

Nieuws van de gemeente
Er wordt gevraagd of er wel gecontroleerd wordt op hondenpoep. Dit gebeurt maar het is lastig
voor de controleurs om overal te zijn. Als er op een bepaalde plaats overlast is kan dit aan de
servicelijn doorgegeven worden, liefst met de tijd wanneer het gebeurt erbij. Dan kan er gericht
gecontroleerd worden.
De wethouder zegt dat het hondenbeleid nog in het college besproken moet worden. Er komt een
opruimplicht, men moet twee zakjes bij zich hebben. De boete bij overtreding is € 90.

3.

Verslag vergadering 3 september 2013
N.a.v. punt 3: er is nog geen contact geweest met Carel van Dijk. Dit gebeurt volgende week.
N.a.v. punt 5a: Galecop betaalt niet mee aan de bloemenbaskets.
Punt 5a: voor de bladkorven is Kees de Bruin contactpersoon.
Het verslag wordt goedgekeurd.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Op 10 september was er een ronde tafelgesprek over buurtplein nieuwe Baten met het bestuur
van de nieuwe Baten. René Hansen is hier naar toe geweest.
Er is een bijeenkomst geweest over de begroting van de wijknetwerken. Het wijknetwerk BatauNoord krijgt volgend jaar € 5000 minder. Op 8 oktober is er een inspraakavond voor de
wijknetwerken over de begroting.
Over de bijdrage van de woningbouwverenigingen wordt nog gesproken.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Micha Giltay: vorige vergadering was afgesproken dat er drie mogelijke plaatsen voor het
trimstraatje aan het wijknetwerk doorgegeven zouden worden. Dat is niet gebeurd omdat er maar
één geschikte plek voor het trimstraatje bij de sportzaal was. Micha heeft een tekening waar het
trimstraatje komt maar is deze door de drukte vergeten. Hij tekent het nu even op de flap-over.
Het trimstraatje komt aan de Nedereindseweg naast de voetbalkooi en de JOP.
De lampen van de voetbalkooi zijn door Cititec bewaard en moeten nog opgehangen worden.
Er is nog een bank over en Corrie v.d. Wurff vraagt of die geplaatst kan worden aan de
Apolloburg.
Roel Reijenga: de commissie is niet bij elkaar geweest. De stukken van de evaluatie van de
wijkschouw zijn er nog niet. Dit komt volgende keer opnieuw op de agenda.
De pleintjes: het pleintje Gazelleweide is mooi opgeknapt, aan het pleintje Gemzeweide wordt
nog gewerkt.
Het pleintje Elandweide is nog niet gedraineerd.
Bewoners van de Mercuriusburg/Nereusburg hebben zelf het een en ander opgeruimd. Er vinden

nog gesprekken plaats over een speeltoestel.
De Batauweg is nog niet opgeleverd. Er moet nog het een en ander worden gedaan. Ann de Wolf
heeft een melding hierover gedaan aan de servicelijn.
5b

PR en communicatie
René Hansen is naar de rondetafelconferentie over de nieuwe Baten geweest. Het gaat niet goed
met de nieuwe Baten. De artsen komen niet in het gebouw. Het gezondheidscentrum ligt 50
meter verder. Hier kan niets meer aan veranderd worden.
Er wordt aan een ieder gevraagd om mee te denken over nieuwe activiteiten die in het gebouw
plaats kunnen vinden.
De Stichting is eigenaar van het gebouw, Movactor huurt ruimte om activiteiten te organiseren.
Het is niet gezellig in het gebouw. Het is nog niet echt een buurtcentrum zoals Feniks was.
De bewoners van de woningen erboven is het een en ander beloofd wat niet waargemaakt is.
Corrie v.d. Wurff zegt dat de bewoners het onderling gezellig hebben en zelf iets organiseren.
De nieuwe Baten heeft geen aansluiting met het Muntplein.
Heleen Buwalda zegt dat de toegang tot het Muntplein veranderd wordt en dat is een slecht plan.
De wijkwethouder vertelt hoe een en ander geregeld wordt, de gemeente geeft alleen
vergunningen af voor de projectontwikkelaars.
Er wordt voorgesteld om iemand van het bestuur van de nieuwe Baten uit te nodigen voor een
vergadering.
Enkele ideeën zijn: woningen voor invaliden in de lege ruimtes, een kookcursus.
Ideeën kunnen aan René Hansen doorgegeven worden.
Heleen Buwalda zegt dat ze het jammer vindt dat projectontwikkelaars meer ruimte van de
gemeente krijgen.
Kees Koot zegt dat het bestuur een peiling onder de buurtbewoners wil houden zodat het
wijknetwerk een beeld kan krijgen van wie er in de wijk wonen, wat er in de wijk speelt en wat
men van de wijk vindt.
De wijkwethouder zegt dat de gemeente ook regelmatig enquêtes houdt onder bewoners. Het
wijknetwerk kan hierover contact opnemen met de afdeling statistiek van de gemeente.
Er wordt gevraagd om voor de volgende vergadering thema’s te bedenken waarover de enquête
moet gaan.
Roel Reijenga geeft de suggestie om Movactor erbij te betrekken.

5c

Wijkplatform contact
Dit punt vervalt.

6.

Bestuurszaken
Marianne Sleyffers en Carol Brettschneider gaan voor de kerstattentie zorgen.
Onderwerpen voor de thema-avond kunnen misschien uit de enquête komen.
Het vergaderrooster: op 20 mei is de avondvierdaagse en het politiek café. Groen/grijs/blauw
zoekt een nieuwe datum voor de wijkschouw.
Verder is het vergaderrooster akkoord.

7.

Financiën.
René Hansen heeft een overzicht opgevraagd bij Movactor.

8.

Politie
Wietse Hamming meldt dat de politie bezig is met het donkere dagen offensief. Dit was vorig
jaar een succes. Er zijn op het ogenblik veel inbraken in Fokkesteeg.
Burgernet is succesvol als het om vermissingen gaat.

9.

Rondvraag
Henk Boer bedankt voor het meeleven de afgelopen tijd. In de Molenkruier wordt vermeld dat de
vergaderingen van het wijknetwerk in Feniks zijn, dit klopt niet. Heleen heeft het al doorgegeven

aan de gemeente.
Corrie v.d. Wurff: het plastic wordt op maandag en dinsdag opgehaald maar het is niet duidelijk
in welke straat op welke dag. Geert Eyck zoekt het uit.
Johan de Koning vraagt of er op de bladcampagne bezuinigd wordt. Micha Giltay: daar wordt
niet op bezuinigd, ze zijn nu de aanvragen aan het verwerken.
Yvonne van Rossum vraagt wat er met Feniks gaat gebeuren. De wijkwethouder zegt dat er
wordt bekeken wat mogelijk is. Het heeft een maatschappelijke functie.
Jan van de Biezen vraagt of het grote veld een militair oefenterrein is geworden. Ze zijn om acht
uur ’s morgens al bezig.
Dit gebeurt door de ROC opleiding, Ed Roelofs weet er meer van.
Geert Eyck: de voorrangssituatie op de Heemraadsweide-Nedereindseweg is niet duidelijk.
Fietsers moeten stoppen voor verkeer vanaf de Heemraadsweide. Ed Roelofs zou hiernaar
kijken.
10.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 5 november 2013.

Actielijst

Datum
10-05-11
06-09-11
14-05-13
01-10-13
01-10-13

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart
Projectleider Batauweg uitnodigen
Ideeën voor activiteiten nieuwe Baten doorgeven
aan René
Thema’s voor enquête

Wie
Wnw
Gemeente
Ed Roelofs

Einddatum

Wnw

5-11-13

