Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 2 maart 2010
Aanwezig: M. van Vliet, C. Brettschneider, H. Buwalda (secretaris), Y. van Delden (Portaal), H. Boer,
H. Schenk, P. Meijer, R. Blom (CDA), E. Roelofs (wijkmanager), W. van Dam (gemeente),
R. Reijenga, R. Hansen (voorzitter), O. Hansen, J. Wensink (verslag)
Afwezig met kennisgeving: B. Lubbinge, C. van Staa, C. van Dijk, C. Nauta, Y. Lam
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Hij geeft eerst het woord aan M. Koot van bouwspeeltuin Bouwgein. M. Koot bedankt het
wijknetwerk voor de steun die ze gekregen hebben na de brand bij Bouwgein. Het gebouw wordt
weer opgebouwd maar nu niet van hout maar van steen. Dat gaat ongeveer een jaar duren. De
financiën hiervoor zijn nog een punt. Er zijn de verzekeringsgelden voor het houten gebouw en
van verschillende kanten is al hulp aangeboden. Een architect maakt kosteloos de tekeningen en
iemand heeft zich vrijwillig aangeboden als bouwbegeleider. Bouwgein gaat niet dicht maar
binnen zes à acht weken weer open. Er wordt een noodvoorziening neergezet. Ballast Nedam
heeft hulp toegezegd bij de herbouw.
13 maart is er in de Julianaschool een bijeenkomst over Bouwgein.
De resten van het oude gebouw zijn nog niet opgeruimd, het verzekeringstraject is nog niet
afgesloten en er is een sloopvergunning nodig.

2.

Informatie luchtverontreiniging door heer W. van Dam
De heer van Dam van de gemeente is adviseur geluid- en luchtkwaliteit en komt informatie
geven over de luchtkwaliteit.
Lucht is een mengsel van diverse stoffen, de meeste onschadelijk maar bepaalde stoffen zijn
schadelijk en het gaat hier nu over stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Het grootste deel
van de stikstofdioxide wordt veroorzaakt door het verkeer en voor het fijn stof is dat ook het
verkeer en de bodemstof.
De Europese Unie heeft normen gesteld. In Nederland is het lastig om de normen te halen onder
andere door de dichte bevolking en veel verkeer.
Er is een nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit waarin verschillende overheden
samenwerken. Er worden verkeersmaatregelen genomen zoals snelheidsverlaging en verbeteren
van de doorstroming en het plaatsen van schermen.
Het resultaat is dat de balans nu positief is en Nederland voldoet aan de normen in 2011 (PM10)
en 2015 (NO2).
Nieuwegein houdt op twaalf plaatsen metingen van de luchtkwaliteit en er is een
luchtkwaliteitsplan dat verder gaat dan de wettelijke normen. Er vindt hierbij overleg plaats met
Rijkswaterstaat. Maatregelen zijn onder andere een schoon wagenpark van de gemeente,
vrachtwagens om de woonwijken heenleiden, het stimuleren van fietsverkeer en openbaar
vervoer.
Verdere informatie is te vinden op de website van de gemeente en de website van het ministerie
van VROM.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
R. Hansen blijft uiterlijk tot het eind van het jaar voorzitter van het wijknetwerk. Reden hiervoor
is dat hij vindt niet voldoende tijd te hebben tussen de vergaderingen door om het
voorzitterschap goed uit te kunnen oefenen. Er is nu voldoende tijd om een nieuwe voorzitter te
zoeken.
Ingekomen stukken
Info structuurvisie Rijnenburg.
Info lijsttrekkersdebat. De politiek is verdeeld over de wijknetwerken. Veel partijen zijn nog
nooit bij een wijknetwerk geweest.
Info snoei wilgen rond Bouwgein. De wilgen zijn ziek en moeten opgeruimd worden.
H. de Jong van Leefbaar Nieuwegein maakt reclame voor zichzelf en gebruikt daarbij het

wijknetwerk terwijl hij nog nooit een vergadering bezocht heeft. Voorgesteld wordt hem uit te
nodigen voor een vergadering.
4.

Notulen van 2 februari 2010 en actielijst
N.a.v. punt 2: het spuiten van de berenklauwen vindt niet op 11 maart plaats maar een week
later.
N.a.v. punt 2a: de verbreding van de A2, zijn hier inspraakavonden over? E. Roelofs zoekt dit
uit.
N.a.v. punt 3: het burgerinitiatief is aangehouden en teruggegeven aan het college, die het plan
verder uit laat zoeken, dan gaat het weer naar de commissie RIM en daarna naar de
gemeenteraad.
Het wijknetwerk kan zich in het burgerinitiatief vinden en besluit dat het wijknetwerk BatauNoord in de plannen in de huidige vorm genoemd mag worden. Als er wijzigingen in de plannen
komen moet dit wel gemeld worden aan het wijknetwerk Batau-Noord.
N.a.v. punt 5:
- het pad heeft een naam gekregen, ter hoogte van Batau-Noord is de naam Meikeverpad, ter
hoogte van Batau-Zuid Tuinkerspad, ter hoogte van Doorslag Ganzepad.
- R. Blom woont de vergadering namens het CDA bij en is geen lid van het wijknetwerk maar
zij wil wel op de achtergrond meehelpen met de pr.
- De JOP: M. van Vliet heeft een mail gestuurd aan de jongerenwerker Tim Boers maar nog
geen antwoord gehad. Er zijn niet zoveel hangjongeren meer die van een JOP gebruik
maken. Het wijknetwerk Galecop gaat ook over de JOP en vergadert vanavond eveneens.
Volgende vergadering komt de JOP weer op de agenda.
N.a.v. punt 4: het bedrag voor de bouwspeeltuin is € 2500.
Actielijst
22 maart is de vervolgbespreking over de website.

5.

Vergoedingen/declaratiesysteem 2010
De financiële commissie heeft een voorstel gemaakt voor de vergoedingen. Deze zijn allemaal
verhoogd. De vergoeding van de notulist is flink verhoogd. De voorzitter legt uit dat deze al
zeven jaar niet is verhoogd, er is een offerte bij een bureau opgevraagd en deze vragen veel
meer. Over de vergoeding voor de wijkschouw en andere projecten zijn eveneens wat vragen.
Men kan de gemaakte kosten declareren tot een maximum van € 50. Met deze aanpassing gaat
het wijknetwerk akkoord met het voorstel.

6.

Jaarplanning
De jaarplanning is klaar. Alleen de bedragen voor de vergoedingen moeten nog gewijzigd
worden. H. Boer gaat uit de werkgroep verkeer.
De Vuurvliegweide is vertegenwoordigd door H. Buwalda.
Het wijknetwerk moet zich meer profileren bij andere activiteiten.
Het jaarverslag is klaar en wordt naar de leden gestuurd voor de aprilvergadering. In deze
vergadering komt het jaarverslag op de agenda.

7.

Thema-avond
C. van Staa en G. Eyck zullen zich hiermee bezighouden maar ze zijn beiden niet aanwezig.
Het wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot heeft een avond over veiligheid georganiseerd. Dit was
een succes. Er waren 50 mensen aanwezig. De wijkagent was hiervoor uitgenodigd.
Dit is een goed idee om ook in Batau-Noord te organiseren. A. Penners wil hierin het
wijknetwerk ondersteunen. Er moet een flyer gemaakt worden om bewoners op deze avond
attent te maken. De ruimte in Feniks is niet geschikt voor een grote groep. H. Buwalda zal bij de
school informeren of daar een ruimte gebruikt kan worden.
Deze avond zal in mei gehouden worden, dan wordt er geen gewone vergadering gehouden.

8.

Loesje
Van de uitreiking van de eerste teksten is niets in de Molenkruier verschenen. Er zijn positieve

reacties van de winkeliers. Voor de volgende teksten worden posters op A4 en A3 formaat
gemaakt. E. Roelofs kan voor het A3 formaat zorgen.
Als er weer nieuwe posters opgehangen worden zal de pers opnieuw uitgenodigd worden.
9.

PR/Opschoondag 19 en 20 maart 2010
Vanuit het wijknetwerk zijn er weinig mensen die mee willen doen, dus dit jaar wordt er vanuit
het wijknetwerk niets gedaan aan de opschoondag.
Er moet een voorlichtingsfolder over het wijknetwerk gemaakt worden. Die kan dan bij
activiteiten uitgedeeld worden, bijvoorbeeld bij de Vlaamse markt op 30 april. Het wijknetwerk
zal dan met een kraam op de markt staan. H. Boer regelt een kraam. Iedereen kan nu met ideeën
komen voor deze dag.
P. Meijer heeft ontwerpen voor een bord met logo en de tekst “Welkom in Batau Noord”
meegebracht E. Roelofs zoekt uit wat het maken hiervan kost en waar ze geplaatst mogen
worden. Tussen Batau en Noord moet nog een streepje geplaatst worden.
C. van Staa heeft offertes opgevraagd voor een vlag.
W. Hamming is inmiddels binnengekomen met zijn collega uit Galecop.
Nu komt de thema-avond over veiligheid opnieuw aan de orde. W. Hamming wil meewerken
aan deze avond en de presentatie verzorgen.
C. van Staa en G. Eyck zullen geïnformeerd worden over wat er besproken is over de themaavond.

10. Rondvraag
E. Roelofs deelt de folder over buurtbemiddeling uit.
R. Blom vraagt W. Hamming of er al iets bekend is over de daders van de brand bij Bouwgein.
Daar is verder nog niets over bekend, wel is duidelijk dat de brand is aangestoken.
Y. van Delden vraagt of punten voor Portaal aan het begin van de agenda kunnen komen. Zij
komt op afroep als er punten voor Portaal zijn
Als iemand punten voor Portaal heeft kan dat aan de secretaris H. Buwalda gemeld worden.
H. Buwalda vraagt of de scholen voor het wijknetwerk benaderd zijn.
O. Hansen zegt dat de scholen de agenda en de notulen krijgen.
Het fietspad naar de Nedereindseweg aan de westkant van de scholen staat onder water.
De wijkschouw wordt gehouden op 1 juni.
In het geluidsscherm zijn openingen waar kinderen door heen kunnen. Dat is erg gevaarlijk. E.
Roelofs kijkt dit na.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op dinsdag 6 april 2010

Actielijst
Datum

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

Wat
Voor 1 december staat in de Jaarplanning het
volgende onderwerp gepland:
Infrastructuur/ Bouwen – Sportzaal Batau en
Rijnenburg.
Navragen datum avond website bouwen
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Inspraakavonden verbreding A2?
JOP en jaarverslag op agenda april

Wie

Einddatum

???

E. Roelofs
E. Roelofs
E. Roelofs
06-04-10

