Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 3 december 2013
Aanwezig: Jan van de Biezen, Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot, Marianne Sleyffers, René
Hansen (voorzitter), Roel Reijenga, Yvonne van Rossum, Micha Giltay (gemeente), Ed Roelofs
(wijkmanager), Erna Kotkamp, Wietse Hamming (wijkagent)vanaf 21.00 uur, Heleen Buwalda
(verslag).
Afwezig met bericht: Hedy Verwey, Henk Boer, Johan Gadella (wijkwethouder), Yvonne van
Batenburg, Jenneke Wensink, Jaqueline van Langeraad. Carol Brettschneider, Geert Eyck, Hans
Schenk,
1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Jennke Wensink is helaas zeer ernstig ziek. Zij verwacht niet weer te zullen notuleren.
2 Nieuws van de gemeente.
. Ed Roelofs deelt mee dat de Raad het voorstel tot bezuiniging op vrijwilligerswerk heeft
afgestemd. De gemeentelijke bijdrage aan wijknetwerken (ook vrijwilligerswerk) zal dus in
2014 gelijk blijven. Wel is het aparte communicatiebudget geschrapt. Wat de
woningbouwverenigingen zullen bijdragen is nog onbekend. Ook daar heeft men last van zwaar
weer. Het budget bedroeg voor 2013 € 105.000, waarvan € 60.000 van de gemeente en € 45.000
van Mitros, Portaal en St Josef.
De nieuwe kaart van waar honden mogen worden uitgelaten, al dan niet aangelijnd, staat op de
gemeentesite. Iedereen kan die raadplegen. Er wordt gecontroleerd op opruimzakjes en er wordt
beboet. Er komen nog een paar bakken bij. De boete bij overtreding is € 100,-.
3 Verslag vergadering 5 november 2013
. De heer Baudoin krijgt nog bericht van de gemeente.[ Over het openbaar groen aan de oostkant
van de Nieuwe Baten. ]
De pilot rond de pleintjes achter de Elandweide is nog niet afgerond. Er komen geen nummers
voor de pleintjes, maar GrGrBl staat het vrij voor eigen communicatie te nummeren.
Alle pleintjes in Nieuwegein zullen worden geïnventariseerd.
Marianne merkt op dat achter de Elandweide een groen veldje onder water staat. De
Hamelweide zou een schommel krijgen. Corrie Nauta is hiervan op de hoogte. Micha zal het
nazoeken.
Ed merkt op dat de electro-laadpalen voor auto’s geplaatst worden onder gemeentelijk
verkeersbesluit. Alleen auto’s die daadwerkelijk aan het laden zijn mogen gedurende die
periode op die plaats parkeren. De plaatsen worden gepubliceerd in de Molenkruier. Verzoek is
om info aan omwonenden te geven als er zoiets geplaatst wordt.
In de december Wijkkrant zal opnieuw een oproep voor een secretaris worden geplaatst.
Onder de Nieuwe Baten staan nog 3.000 m2 leeg. Alle voorstellen voor gebruik zijn welkom.
Er zal een offerte worden gevraagd door Ed voor kosten van een hek(je) bij de Pallasburg.
Ed merkt op dat het een regionaal probleem is dat de straatverlichting bij het aangaan van de
scholen niet op volle kracht staat. Er is daardoor slecht zicht op de bewegingen van de
schoolkinderen. In de regio wordt vanaf 23.30 uur de lichtsterkte van de lantarenpalen gedimd.
4 Mededelingen en ingekomen stukken.
. Op 16-12 is er een avond over zonnepanelen, georganiseerd door wijknetwerk
Wijkersloot/Juthaas/Zuilenstein. René deelt mee dat de MOvactor avond van 13 december op
het buurtplein (de N.Baten) is afgelast wegens te weinig aanmeldingen.
Er is een mail ontvangen over de gevaarlijke situaties die ontstaan is voor fietsers in de bocht
van de Heemraadsweide naar de Batauweg aan de kant van de scholen. Fietsers komen in het
gedrang. Ed zal de verkeersafdeling naar het punt laten kijken.

5
.
5
a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Er zou vanavond een voorbespreking worden gehouden van GrGrBl + Ed en Micha, maar die is
niet doorgegaan.
Jos merkt op dat GrGrBl opmerkingen had ingediend m.b.t. hondenbeleid, maar die zijn niet
overgenomen en er is ook verder geen overleg met hen geweest. De publicatie in de
Molenkruier dat de wijknetwerken het met de voorstellen van de gemeente eens waren geldt dus
niet voor Batau-Noord. Ook de boetetarieven zijn onduidelijk; er wordt gesproken over 8o, 90
en 100 euro boete.
Jan v.d. Biezen vraagt zich af waarom ‘het grote veld’ geen naam heeft. En waarom staan er in
Zuid wel bordjes verboden voor honden en in Noord niet? Micha zegt dat al dit soort bordjes
zijn afgeschaft, omdat ze anders toch maar worden vernield. Ten aanzienvan plaats voor de
extra bakken voor hondenafval zal nog advies worden gevraagd aan GrGrBl. Micha wijst er op
dat de bladcampagne volop in uitvoering is.
Het jaarplan 2014 is in uitwerking. Een aantal projecten is doorgeschoven in de tijd. Volgende
vergadering hoopt hij een overzicht te kunnen geven van het plan. In ieder geval staan de
wegdelen overgang klinkers/asfalt op het programma. Bij Schildpadweide liggen een aantal
straatkolken boven het straatniveau. Bij Vosseweide zijn enkele betonpalen opzij gelegd.
Melden bij de servicelijn!
Yvonne vraagt waarom bewoners niet een stukje grond kunnen kopen, i.p.v. zelfbeheer. Ed zegt
dat dit ligt aan wat er onder de grond ligt aan leidingen.
Compliment voor het opknappen van de Rapierburg. Deze is enorm opgeknapt!
Er wordt nog gevraagd of grootvuil vaker kan worden opgehaald, i.v.m. b.v. verhuizing. Dit is
een zaak voor de RMN.
5 PR en communicatie
b De wijkkrant heeft genoeg kopij.
5c Wijkplatform contact. Geert is afwezig.
55d Oranjevereniging i.o.
Hans Schenk is helaas niet aanwezig. Er is nog geen nieuws over de flyer.
Kees deelt mee dat de financiële bijdrage verhoogd kan worden tot € 200,- (was € 50)

6 Bestuurszaken.
. Kees Koot zal op 7/1/2014 een korte presentatie geven van de verzamelde gegevens. Er is dan
wel een beamer nodig. (wie kan er over een beschikken?)
7 Financiën.
De aanvraag voor een partytent is afgewezen. (tot teleurstelling van de aanvragers)
8 Politie.
Wietse is zojuist gearriveerd. Er is een inbrekertje ingerekend. Sinds 1 november zijn er 96
meldingen van auto inbraken, waarvan 81 in Batau-Noord. Vooral navigatie is gewild.
Voorkeur voor nacht van vrijdag/zaterdag of zondag/maandag. Er wordt supersnel gewerkt. Bij
verdachte situaties altijd 112 bellen. Geef in ieder geval een kenteken door als er een auto wordt
gebruikt. Vuurwerk ’s morgens vroeg het werk van krantenjongens?? (hebben wel geld
beschikbaar.) Er is een heel stel actieve agenten-in-opleiding. Die gezichten zijn nog niet zo
bekend, dus hopelijk hebben ze succes.
9 Rondvraag
. Jan v.d. Biezen vraagt hoe het met de bouwplannen rond het Muntplein gesteld is. Er is
momenteel uitstel van een half jaar.
Kan er een hekje komen bij het speelveldje aan de Hagedisweide?
De snelheid op de Batauweg is veel te hoog. (Maar naar verhouding gebeuren er weinig
ongelukken.)

Er zijn op diverse plaatsen diepe sporen (van auto- of tractorbanden) in de groenvoorziening.
Johan vraagt of er in 2014 nog weer op groen bezuinigd gaat worden.
Marianne vraagt naar een gesprek van omwonenden Pallasburg met Ed en Corrie Nauta. Men
had veel last van voetballende jeugd. Ed zegt dat er is teruggekoppeld naar jeugdwerk. Daar is
geen overlast geconstateerd.
Kees vraagt of er bomen worden teruggeplaatst nadat er is verwijderd. Dat hangt af van de
status van de boom, maar er wordt wat minder teruggeplaatst. Gekapte boom wordt vaak
eigendom van de groen-aanemer. Het is dus niet de bedoeling dat men voor eigen gebruik
gekapt hout meeneemt.
René constateert dat onze wethouder niet zo vaak op onze vergaderingen aanwezig is.
10 Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 7 januari 2014. René nodigt iemand van ‘de nieuwe Baten’ uit.

Actielijst

Datum
10-05-11
06-09-11
14-05-13
01-10-13
5-11-13
5-11-13
5-11-13
3-12-13
3-12-13

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken:
o.a. secretariaat en voorzitter grgr.bl.
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart
Projectleider Batauweg uitnodigen? Heeft
oplevering al plaats gevonden? (Paden wijkpark)
Ideeën voor activiteiten nieuwe Baten doorgeven
aan René
Mail bewoners achter Zwaardenburg
Kostenraming hek Pallasburg
Hoge heg bij Vosseweide
Toelichting jaarplan
Info voor enquete

Wie
Wnw

Einddatum

Gemeente
Ed Roelofs
allen
GrGrBl
Ed
Ed
Micha
Kees

z.s.m.

7-1-2014
7-1-2014

