Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 4 maart 2014
Aanwezig: Jan van de Biezen, Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot, Marianne Sleyffers, René
Hansen (voorzitter), Carol Brettschneider, Micha Giltay (gemeente), Marleen Manders (waarnemend
wijkmanager), Geert Eyck, Hans Schenk, Jaqueline van Langeraad, Wietse Hamming (wijkagent),
Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Johan Gadella, Jenneke Wensink, Henk Boer, Hedy Verwey, Roel Reijenga,
Ed Roelofs, Yvonne van Batenburg, Yvonne van Rossum.
Erna Kotkamp
1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er hebben zich een heleboel zieken
afgemeld.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Als gasten zijn aanwezig een vertegenwoordiger van WNW Batau-Zuid en de heren Peter
Hamilton (Spannerweide) en Rob van Rummelen (Ringslangweide) Zij hebben vragen over het
griend/elzenbosje dat bij hun huizen ligt. Er is een hoop achterstallig onderhoud. Onlangs melde
zich een onderhoudsgroep, die echter na bezwaren van andere omwonenden het werk neerlegde.
De heren hebben geen bezwaar tegen het geplande onderhoud, al had het veel eerder moeten
gebeuren. En de buurtbewoners hadden het terrein niet moeten gebruiken om hun overtollige
tuingrond en snoeiafval te dumpen. Als het elzenhout als griend behandeld wordt moet het tot
kort boven de wortels worden teruggesnoeid (op de broek afzagen). In de loop van enkele jaren
kan het hout zich dan verjongen. Het is een drassige plek, waar bomen niet diep wortelen. Het
risico voor omwaaien is daardoor groot. Micha licht toe dat de omwonenden inmiddels een
buurtbericht van de gemeente hebben ontvangen. Op 10 maart zal een extern bureau bekijken of
er ook problemen met flora en faunawet te verwachten zijn. Zo niet, dan zal het werk weer
opstarten op 11 maart. Hr. Van Rummelen heeft inmiddels al opgemerkt dat vanouds boeren
geriefbosjes in stand hielden en dat er pestbosjes waren waar aan besmettelijke ziekte gestorven
vee werd begraven. Verder werden grienden in stand gehouden voor de winning van buigzaam
wilgenhout. Elzenbosjes hadden geen waarde. (status van brandnetels, dus goed voor sommige
vlindersoorten??)
2. Nieuws van de gemeente.
Er is verder geen nieuws van de gemeente.
3. Verslag van de vergadering van 4 februari 2014.
Pag. 2 punt 5: Marianne is met foto’s bij Ed en Micha op de werf geweest.
Er komt een uitbreiding met 6 poepbakken i.p.v 5.
Het verslag is akkoord.
4. Mededelingen en ingekomen stukken.
Alle ingekomen stukken zijn doorgemaild.
5. Verslagen commissie’s.
5a Groen grijs blauw.
Van het pleintje waar de eenden in gras zwemmen is de drainage gecontroleerd. Die functioneert nog.
Marianne vraagt naar de plantenpiramides op de Batauweg. De gemeente zal ze niet meer
onderhouden. Marianne zal vragen bij het bedrijf dat de baskets onderhoudt wat het zal kosten om de
piramides te beplanten en van water te voorzien. De baskets moeten voor vrijdag besteld worden.
Batau-Zuid en Batau-Noord zullen weer gezamenlijk baskets bestellen. De rekening gaat naar de
gemeente (dan BTW vrij) en de WNW’s zullen de kosten financieren.
5b Wijkkrant.
René deelt mee dat de nieuwe wijkkrant een iets gewijzigde kop zal krijgen.
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5c. Wijkplatform contact.
Geert deelt mee dat er niet regelmatig vergaderingen zijn. Er is nu dus niets te melden. Wel zal hij de
info over het elzenbosje op de site zetten.
5d. OranjeVereniging Nieuwegein-Noord.
De Oranjevereniging is opgericht. Hans heeft de akte bij de notaris laten passeren. Er wordt hard aan
gewerkt om op 26 april kleedjesmarkt voor de kinderen te organiseren langs de Nedereindseweg. Er
volgt nog overleg met de gemeente voor de vergunning.
Dinsdagmarkt Muntplein./ betaald parkeren.
De winkeliersvereniging heeft een brief naar de gemeente gestuurd over uitbreiding van het aantal
winkel m2 en betaald parkeren. De aanwezigen vragen zich af of er wel voldoende onderzoek is
gedaan naar behoefte aan meer winkeloppervlak: de nieuwste berichten in de provincie spreken van
leegstand op korte termijn van 20 à 30 %. De burgerij is niet echt op de hoogte van de gevolgen van
meer winkeloppervlak. Dit gaat ten koste van de huidige parkeervoorziening. Er zijn plannen voor de
bouw van een parkeerdek op niveau en dat moet bekostigd worden uit betaald parkeren. Dat zal
gevolgen hebben voor de hele omgeving van het Muntplein. Dar is nog nooit echt duidelijk informatie
over gegeven. Wethouder Gadella heeft vorige vergadering gezegd dat men de
discussie/besluitvorming ‘over de verkiezingen heen wil tillen’. (qua ruimte voor besluitvorming
verstandig, maar of de kiezers daar achteraf zo blij mee zullen zijn?)
Hans zegt dat de winkeliers tegen betaald parkeren zijn. De winkeliersvereniging heeft een brief
geschreven naar B+W.
Ook de leden van het wijknetwerk zijn tegen betaald parkeren.
(Het wijknetwerk heeft op 7 februari een brief aan B+W gestuurd met verzoek om goede informatie.
Daarop is nog geen reactie ontvangen)
Dinsdagmarkt. Er is al twee jaar achtereen ruzie met de marktmensen over parkeergebrek. Speciaal
met Kerst, maar dat is maar 1x per jaar en bovendien alleen van belang als Kerst op woensdag valt.
Dat het op dinsdag zo druk is met parkeren komt omdat er een heel parkeerterrein voor de markt in
gebruik is, terwijl er veel minder kramen zijn dan vroeger. Maar de markt trekt nog wel steeds veel
kopers/parkeerders aan. Er zal onderzocht worden of de kramen ook op het binnenplein kunnen staan
nu het aantal kramen kleiner is. Er moet geïnventariseerd worden of dat zou mogen wegens
veiligheidsvoorschriften.
We zullen eerst het overleg tussen marktkooplieden, winkeliers, brandweer en politie afwachten.
Er is tegenwoordig geen marktmeester meer: men wil de markten verzelfstandigen.
6/7 Bestuurszaken/financiën.
Kees meldt dat het financieel verslag al is overlegd met de gemeente. Het komt ook nog in de
eindversie van het jaarverslag.
René meldt dat Movactor niet altijd even goed met gelden op en neer’ schuift; een terugboeking ten
gunste van het WNW kwam niet bij het WNW terecht maar ‘in de grote pot’ van Movactor. Als
intermediair met de financiële commissie zal hij dit scherp in de gaten houden.
Besloten wordt om de flyer met de info over de kleedjesmarkt bij te voegen aan de wijkkrant. Kees
deelt mee dat dit binnen de begroting gefinancierd kan worden.
Het is nog niet bekend wat in juli het budget voor het WNW zal worden en of de
woningbouwverenigingen zullen bijdragen naar rato van het aantal woningen. De gemeente zal 60%
financieren van het bedrag wat in 2012 werd ontvangen. (in 2013 werd afgezien van de bijdrage omdat
er voldoende reserve was)
De bloemenbaskets zijn accoord voor 25 stuks (samen met Zuid 50 stuks) We krijgen 10% korting,
maar de prijs is verhoogd tot € 210,- per bak.
8. Politie.
Wietse heeft gezelschap van Mariska. Zij is bezig een wijkscan te maken. De aangifte bereidheid op
het Muntplein is klein. Bv. Vanwege graffiti b.v. Is er iets te doen tegen het doorjakkeren van het
Muntplein door brommers. Gevonden /verloren voorwerpen zijn te melden en te bevragen via
internet, maar alleen op vrijdag en woensdag. Als je je sleutels op zaterdag verliest kun je nog wel de
slotenmaker vragen nieuwe sloten te zetten, maar niet vragen of ze ook gevonden zijn, wat dus heel
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wat kosten zou kunnen besparen. Johan vraagt of de politie ook kijkt naar asociaal parkeren van b.v.
aanhangwagentjes. De politie adviseert dan eerst even met elkaar te gaan praten!
Er is een vraag naar de zolderbrand die onlangs heeft plaatsgevonden. Wietse stelt dat het
waarschijnlijk is veroorzaakt door roken in bed; smeulend/brandend beddengoed geeft zoveel rook dat
de betrokkene al gestikt is in de rook voordat hij werd verbrand.
9. Rondvraag.
Carol merkt op dat het momenteel een rommeltje is bij het woonwagenkamp. Er zijn nieuwe bewoners
en het aanzicht van de wijk via de Batauweg is er niet op vooruitgegaan.
Jan merkt op dat er ergens een grote tv schotel in het gemeentegroen staat. Melden bij de servicelijn.
Johan: er is een stuk nieuw asfalt gelegd in de bocht van de Middenweide. Komt daar ook nog een
stukje rood asfalt en een witte streep? Hij vraagt aan Wietse of er al iets geregeld wordt door Movactor
voor jongeren 116/18 jaar? Die kunnen nu nergens meer terecht.
Marianne vraagt of er in de wijkkrant kan worden verwezen naar het jaarverslag op de website. Verder
is er een bericht rondgestuurd over hoge concentratie fijnstof langs de A2. Kan er trajectcontrole
worden uitgevoerd? Wietse zegt dat er regelmatig gelazerd wordt bij het benzinestation. (maar dat is
onder hardrijders nu wel bekend). Ander controlepunt, b.v. op de brug richting IJsselstein?
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Nieuwe leden zoeken voor diverse taken:
o.a. secretariaat.
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Hoge heg bij Vosseweide
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Brief aan college B+W
Bericht over Elzenbosje op de website
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