Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 2 november 2010
Aanwezig: Heleen Buwalda, Erik van de Voort (D’66), Hedy Verwey, Corrie van der Wurff, Mila
Flos, Jan van de Biezen, Olga Hansen, Renée Blom (CDA), Albert Penners (SWN), Carel van Dijk,
Roel Reijenga, Wouter Kolff (wijkwethouder), Hans Schenk, René Hansen (voorzitter), Henk Boer,
Ed Roelofs (wijkmanager), Carol Brettschneider, Wietse Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink
(verslag)
Afwezig met bericht: Marijke van Vliet, Jos Eras, Marianne Sleyffers, Haitze de Jong, Yvonne van
Delden (Portaal), Cor van Staa
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Erik van de Voort is namens D’66 bij de wijknetwerkvergadering aanwezig.
De situatie op het Muntplein wordt aan de agenda toegevoegd evenals het hondenbeleid. Voor de
reactie hierop heeft de gemeente nog twee weken de tijd gegeven.

2.

Verslag vergadering 5 oktober 2010
Punt 3: de overlast van auto’s bij de Veldrakker geldt voor alle scholen aan de Heemraadsweide.
N.a.v. punt 3: de jongerenwerker Nynke Joustra zou deze vergadering meer vertellen over het
jongerenwerk maar ze is nu niet aanwezig.
Punt 4: 15 december wordt 17 december.
N.a.v. punt 2: het hek aan de Roskamweide wordt in week 47 geplaatst.

3.

Nieuws van de gemeente
De wijkwethouder heeft het probleem van het laden en lossen bij het Muntplein besproken. De
oplossing die al ter sprake is gekomen, vier parkeerplaatsen weg, wordt in de eerste week van
februari 2011 uitgevoerd.
Voor die tijd vindt er nog een bespreking plaats met alle betrokkenen.
Op 8 november om half zes wordt de website van de wijknetwerken officieel in gebruik
genomen. Dit vindt plaats in de bibliotheek.
Servicelijn: als problemen met de servicelijn niet opgelost worden, kan Ed Roelofs daarover
gemaild worden. Hij wil dan concrete zaken horen.
De klachten die gemeld worden bij de servicelijn worden voor 90 procent opgelost binnen de
gestelde termijn.
“Nieuws van de politie” wordt voortaan als agendapunt vermeld.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er is geen belangstelling voor kerstbomen.
Olga Hansen stopt met de meeste werkzaamheden voor het wijknetwerk. Zij blijft wel de website
beheren.
Het verslag van de gemeente over de wijkschouw met de punten die aangepakt worden heeft Ed
Roelofs meegebracht en kan meegenomen worden. Het komt de volgende keer op de agenda.
Cor van Staa is bereid om voorzitter te worden. René Hansen blijft nog een half jaar aan als
voorzitter om Cor in te werken. Hiermee is agendapunt 6 behandeld.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
De naam van de nieuwe website voor de wijknetwerken is www.nieuwegeinsewijken.nl.
Voor het “beste idee” zijn drie ideeën ingediend. Twee daarvan hebben een presentatie van hun
idee gegeven.
De Hagedisweide heeft een idee ingediend om het pleintje op te knappen, de bestrating ziet er
slecht uit en nieuwe beplanting is nodig.
Het winnende idee is het plan om prullenbakken rond het uitlaatveld te plaatsen. Er worden tien

afvalbakken geplaatst. Dit kost € 55 per bak per jaar voor het legen. Er wordt nog met de
gemeente besproken hoe het plan uitgevoerd gaat worden.
De indieners van het idee voor de Hagedisweide hadden een goede presentatie. Zij zouden de
verliezersprijs kunnen krijgen. Er wonen nu veel jonge gezinnen met kleine kinderen. Nu de
gemeente extra geld voor speelvoorzieningen heeft zou hun idee ook gerealiseerd kunnen
worden.
De wijkwethouder zegt dat er 250.000 euro beschikbaar is voor speelvoorzieningen. Hier wordt
nieuw beleid voor ontwikkeld.
Verder wordt opgemerkt dat bewoners vaak niet weten hoe ze een idee in moeten dienen. Daar
zal meer publiciteit aan gegeven moeten worden. Men kan een idee indienen, dan wordt er later
gekeken of het uitvoerbaar is.
Olga Hansen geeft uitleg over de nieuwe website voor de wijknetwerken. Zij onderhoudt de
website en berichten kunnen aan haar doorgegeven worden.
Maandag 8 november om half vijf in de bibliotheek wordt de website officieel in gebruik
genomen.
Snoesje: hier wordt even mee gestopt. Dan is de attentiewaarde later groter.
5b

Groen/grijs/blauw
Evaluatie wijkschouw: de acties zijn op een lijst gezet. De volgende vergadering zal dit
besproken worden. De lijst wordt op de website gezet.

5c

Stand van zaken borden in de wijk
De borden worden gemaakt. Er is een onderhoudscontract met de gemeente, dat moet nog
gefiatteerd worden.

5d

Aanpassen commissies
Er is een nieuwe coördinator nodig voor de commissie groen/grijs/blauw nu Marijke van Vliet
hiermee gestopt is.
De commissies kunnen in de wijknetwerkvergadering verslag doen van de zaken die ze
behandeld hebben.
Wijzigingen in de commissies kunnen aan Heleen Buwalda doorgegeven worden. Dan komt in
de volgende vergadering het nieuwe overzicht.

6.

Vacature voorzitter
Behandeld bij punt 4.

7.

Concept vergaderrooster 2011
Er is een evaluatie van de thema-avond geweest. Voor de volgende thema-avond wordt er een
draaiboek gemaakt en er moeten meer commissies aan meewerken.
In mei wordt er een nieuwe thema-avond georganiseerd.
De wijkschouw wordt in juni gehouden, voorlopige datum is 21 juni om half zeven.
Er wordt voorgesteld om eens een nachtschouw te houden om de veiligheid in het donker te
bekijken en te zien wat onveilige plekken zijn.
Volgende vergadering komt het definitieve vergaderrooster. In de vergadering van juni wordt
geëvalueerd hoe het vergaderen om de twee maanden gegaan is. In september is dan de volgende
vergadering.
De hondenkaarten zijn ergens blijven liggen. De gemeente heeft nog twee weken uitstel gegeven
om veranderingen door te geven. Veranderingen kunnen aan Ed Roelofs doorgegeven worden.

8.

Rondvraag
Hans Schenk: op de Nedereindse weg worden illegaal fietsen verkocht.
Wietse Hamming: de inbraakperiode komt er weer aan. Voor de auto-overlast bij de scholen aan

de Heemraadsweide zijn twee werkstudenten met een project begonnen.
Heleen Buwalda: is op 7 december afwezig bij de vergadering.
Olga Hansen: als er op- of aanmerkingen op de website zijn kunnen die aan haar doorgegeven
worden.
Albert Penners: 7 december is de laatste vergadering die hij bijwoont. De wijknetwerken zijn nu
zelfstandig en hij is daar niet meer bij aanwezig. Wel kan hij ondersteuning bieden als dat aan
hem gevraagd wordt.
De volgende vergadering zullen Albert Penners en Ed Roelofs uitleg geven over de
woonservicezones, wat dat nu precies gaat inhouden.
Carel van Dijk: bij de Menuetbrug is de afvoer verstopt en staat er veel water.
Roel Reijenga: de financiële commissie heeft een bijdrage gegeven voor beplanting aan de
Apolloburg/Hagedisweide. Er komen aanvragen binnen voor het wijkbudget.
René Hansen: er is een uitnodiging voor het vrijwilligerscafé op 10 december.
9.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 7 december 2010.

Actielijst
Datum
05-01-10
05-10-10
05-10-10

Wat
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Verbouwing ROC
Thema-avond veiligheid

Wie
E. Roelofs/W. Kolff
E. Roelofs
wnw

Einddatum
febr. 2011
mei 2011

