Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 5 april 2011
Aanwezig: Olga Hansen, Marijke van Vliet, Cor van Staa, Hans Schenk, Roel Reijenga, Ed Roelofs
(wijkmanager), René Hansen (voorzitter), Kees Koot, Jos Eras, Martien Scheepers, Carol
Brettschneider, Geert Eyck, Heleen Buwalda, Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Marianne Sleyffers, Corry Nauta (gemeente), Jan van de Biezen, Wietse
Hamming (wijkagent), Yvonne van Delden, Carel van Dijk
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aan de agenda worden toegevoegd: het beeldbestek bij punt 5b, de wijkkrant bij punt 5a en het
huishoudelijk reglement bij punt 2.

1a

De heer Scheepers van de Landmansweide is aanwezig. De bewoners willen in december een
kerstboom op het pleintje voor nr. 7/9 neerzetten om het wat gezelliger te maken. In de Doorslag
is zoiets ook gedaan. Ze vragen of dit uit het wijkbudget betaald kan worden. Hiervoor kunnen
ze een begroting indienen bij het wijknetwerk en de financiële commissie bekijkt daarna of het
mogelijk is.
Over het plaatsen van de kerstboom moet ook met de gemeente overlegd worden.
De heer Koot heeft een vraag over afval bij het grote veld. Er staan nu geen afvalbakken en hij
vraagt of er afvalbakken geplaatst kunnen worden.
Ed Roelofs: hij kan daar geen toezegging over doen maar hij zal het doorgeven aan zijn collega’s
die daarover gaan. Het is ook een financiële kwestie want het onderhoud van de bakken kost
geld.

2.

Verslag vergadering 1 februari 2011
Punt 5a: een prijsvraag voor de naam voor de wijkkrant was alleen een voorstel.
N.a.v. punt 3: de heer Lubbinge is ook deze avond verhinderd om over het project Wisselgeld te
spreken.
N.a.v. punt 2: het zwerfafval van McDonald’s: er zijn afspraken gemaakt over het opruimen
hiervan door McDonald’s.
N.a.v. punt 5f: Heleen Buwalda en Cor van Staa worden bedankt voor hun hulp op de
opschoondag.
N.a.v. punt 5e: Henk Boer was nog wel aanwezig bij de financiële commissie. Hij stapt uit het
bestuur van de winkeliersvereniging.
N.a.v. punt 5b: Cor van Staa: de bewonerscommissie van zijn eigen wijk houdt een voorschouw
voor de wijkschouw.
Marianne Schleyffers heeft zich de vorige vergadering opgegeven om de wijkschouw voor te
bereiden. Roel Reijenga wil haar hierbij ondersteuning geven.
Er is nog geen nieuwe update van de vorige wijkschouw.
N.a.v. punt 5c: de reserveborden worden opgeslagen bij de afdeling verkeer van de gemeente.
N.a.v. punt 10: aan het hondenbeleid wordt nog gewerkt. Er kunnen door de wijkplatforms
ideeën ingebracht worden hoe de PR bij de invoering hiervan het beste geregeld kan worden. Als
het hondenbeleid is ingevoerd moet er wel goed op gehandhaafd worden.
N.a.v. punt 10: de storing in de straatverlichting is hardnekkig. Er wordt hard aan gewerkt om dit
op te lossen.

2a

Huishoudelijk reglement
Het is de bedoeling dat de vergaderingen in een goede sfeer verlopen. De laatste tijd is de sfeer
soms niet prettig. Daarom is er een concept huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin wordt het
een en ander geregeld zodat o.a. duidelijk is wie lid van het wijknetwerk is.
In het huishoudelijk reglement worden een aantal zaken geregeld. Er wordt een dagelijks bestuur
gevormd bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de coördinator. De coördinator onderhoudt

o.a. het contact met de commissies. Er is nu nog geen coördinator.
Er is geen penningmeester want de SWN regelt de financiën van het wijknetwerk.
Iedereen wordt verzocht het reglement door te nemen en opmerkingen aan Heleen Buwalda door
te geven.
7.

Klankbordgroep
René Hansen is naar de vergadering van de klankbordgroep geweest.
De klankbordgroep wordt geherstructureerd en moet een denktank voor de wijknetwerken zijn.

3.

Nieuws van de gemeente
Het is voor Ed Roelofs zijn laatste vergadering bij dit wijknetwerk. De laatste tijd was er
onderbezetting bij de wijkmanagers en werden de wijken onder de drie wijkmanagers verdeeld.
Er is nu een nieuwe wijkmanager aangesteld. De indeling van de wijken voor de wijkmanagers is
veranderd, hierbij zijn de wijkservicezones aangehouden. Marleen Manders gaat nu de wijken
Batau-Noord en Batau-Zuid doen.
Op 11 mei is er een miniconferentie. De thema’s worden uitgewerkt. De middag is van half twee
tot half zes met daarna een gezamenlijke maaltijd. Men moet zich voor 18 april opgeven. Men
kan zich opgeven bij Heleen Buwalda die dan iedereen in één keer doorgeeft. [inmiddels is deze
afspraak verschoven tot het najaar i.v.m. de intree van nieuwe burgemeester.]
De borden voor het Meikeverpad worden binnen een maand geplaatst.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Carel van Dijk neemt een tijdje afstand van het wijknetwerk.
Voor het Muntplein zijn afspraken gemaakt. Ed Roelofs stuurt de lijst met afspraken naar Hans
Schenk.
Hillie Bakker van de Evenaar is betrokken bij veiligheid bij school. De zaal van de Evenaar
wordt op 17 mei gehuurd. Dit kost € 100.
Jan van de Biezen is afwezig. Hij heeft een klacht over hondenpoep op het grote veld. Er is een
perkje in eigen beheer en er wordt € 20 uit het wijkbudget gevraagd voor planten.
Mitros houdt een informatiemarkt op 21 april van 16.00-20.00 uur in het Veerhuis.
Er komen twee banken op de Vuurvliegweide.
Wietse Hamming is afwezig. Hij is uit een boom gevallen.

4b

Vergaderrooster
Er wordt voortaan weer één keer per maand vergaderd. De volgende vergadering is op 10 mei.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
Het beste idee: de afvalbakken met logo kosten € 500 per stuk en € 55 per jaar voor het legen
ervan. Ed Roelofs gaat overleggen met zijn collega over de bakken.
De wijkkrant: Renée Blom verzorgt het technische gedeelte. De krant wordt op A4 formaat
gemaakt en telt vier pagina’s. Met de bezorging erbij kost dit € 1096. Het is de bedoeling dat de
wijkkrant dit jaar twee keer uitkomt. De PR-commissie zorgt voor de inhoud van het eerste
nummer. Voor het volgende nummer wordt gehoopt op meer inbreng vanuit de wijk.
In het eerste nummer komen in ieder geval artikelen over de wijkschouw, de thema-avond en de
plaatsing van de wijkborden.
De naam van de wijkkrant wordt: wijkkrant Batau-Noord.
25 april is de deadline en de wijkkrant wordt begin mei uitgebracht.
Op de website van het wijknetwerk wordt gemeld dat er leden gezocht worden voor de
commissie groen/grijs/blauw.

5b

Groen/grijs/blauw
Marijke van Vliet doet verslag van de avond op 28 maart over het beeldbestek 2012 t/m 2015 en
het beleid speel- sport- en bewegingsmogelijkheden 2011 t/m 2014.
Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over het beeldbestek met de aannemer. De

gemeente vraagt de wijknetwerken of er differentiatie kan plaatsvinden. Dit houdt in dat bekeken
wordt op welke plaatsen het onderhoud minder goed gedaan kan worden zodat andere plaatsen
naar een hoger onderhoudsniveau kunnen. De voorstellen hiervoor moeten voor juni aangeleverd
worden.
Herman Westland komt dit in het wijknetwerk nog toelichten.
Er wordt voorgesteld dat iedereen zijn eigen buurt bekijkt en Heleen Buwalda mailt als er iets
veranderd moet worden. Heleen Buwalda geeft dit door aan Marijke van Vliet en Olga Hansen.
Marijke van Vliet merkt op dat bij het onderhoud nu niet altijd het b-niveau gehaald wordt.
De gemeente moet de aannemer er op aanspreken als het b-niveau niet gehaald wordt.
Het speeltoestellenbeleid en speel- sport- en bewegingsmogelijkheden: de gemeente stelt
hiervoor € 250.000 per jaar beschikbaar gedurende vier jaar. Hiermee wil men behalve kinderen
en jongeren ook ouderen bereiken. De doelgroepen hiervoor zijn 0 t/m 5 jaar, 6 t/m 11 jaar, 12
t/m 18 jaar, 55+ t/m 65+ en boven de 65 jaar.
Van het wijknetwerk wordt verwacht dat ze een vertegenwoordiging uit de doelgroepen
samenstelt en de behoefte aan sport- en speelvoorzieningen in de wijk gaat onderzoeken en dit
voor september aan de gemeente doorgeeft.
Dit is veel werk om voor september te doen en de vakantie valt hier ook nog tussen.
Ed Roelofs zegt dat de wijkmanagers hierin ondersteuning kunnen bieden.
Els Reinking en Corry Nauta komen toelichting geven in het wijknetwerk.
Op de website van de gemeente staat extra informatie hierover.
Men vindt dat de gemeente wel erg veel en dat op korte termijn vraagt. In het convenant tussen
de wijknetwerken en de gemeente staat in artikel 1 dat de gemeente de wijknetwerken op tijd
moet informeren. Dat is hier niet gebeurd. Het voorstel is om hierop te reageren.
In de klankbordgroep kan hierover gesproken worden om dat namens alle wijknetwerken te
doen.
De reacties op het bomenbeleidsplan zijn verwerkt in de concept bomenlijst. Deze wordt
vastgesteld door B en W en ligt dan ter inzage. Er kan dan zo nodig formeel bezwaar worden
gemaakt.
Het onderzoek naar het instorten van het dak van de sportzaal is nog bezig.
5c

Stand van zaken borden in de wijk
De borden staan er.

5d

Stand van zaken/aanpassen commissies
Jos Eras wil graag informatie over de commissie grijs/groen/blauw.

5e

Financiële commissie
De financiële commissie heeft de uitgaven voor de wijkkrant goedgekeurd.

5f

Doe.nl project maart
Heleen Buwalda en Cor van Staa hebben de scholieren begeleid.

5g

Planning mei
Op 11 mei is één van de onderwerpen het opstellen van een wijkschouw.
Klachten die voor de servicelijn zijn moeten niet in de wijkschouw opgenomen worden.
De wijkschouw wordt gehouden als het nog licht is. Aan bewoners zal gevraagd worden om
knelpunten die men ’s avonds constateert door te geven.
Er komt nog een persbericht over de wijkschouw.

5h

Thema-avond 17 mei
De thema-avond over inbraakpreventie wordt gehouden in de Evenaar. Wietse Hamming werkt
er aan mee en als hij nog niet hersteld is iemand anders van de politie.

6.

Politie
Wietse Hamming is vanavond verhinderd.

8.

Verdeling voorzitterschap
René Hansen en Cor van Staa delen samen het voorzitterschap en coördinatorschap.

9.

Nieuwegein Awards
Marijke van Vliet bedankt voor de kaarten die ze voor deze avond gekregen heeft.
Het was een geslaagde avond.

10. Rondvraag
Ed Roelofs is voor de laatste keer aanwezig bij dit wijknetwerk. Hij is er vanaf 2004 bij
betrokken geweest en heeft dat met plezier gedaan.
Roel Reijenga: er zijn ondergrondse afvalcontainers gekomen.
Hans Schenk: hij zal woensdag in de winkeliersvergadering de advertentie voor de wijkkrant
bespreken.
Marijke van Vliet vraagt of er nog verder gegaan moet worden met de Snoesjeactie.
Hans Schenk zal dit aan de winkeliers vragen.
Olga Hansen vraagt om de actielijst weer te gebruiken.
Heleen Buwalda maakt een nieuw rooster nu er weer per maand vergaderd wordt. 7 juni kan zij
niet aanwezig zijn.
Geert van Eyck is weer aanwezig bij de vergaderingen, nu als bewoner.
Jos Eras: op het grasveld bij de Sikkelweide zijn hutten gebouwd. Hiervoor kan hij de servicelijn
bellen.
Kees Koot heeft wel belangstelling voor het wijknetwerk en zal de volgende vergadering weer
aanwezig zijn.
René Hansen: 19 april is het politiek café dat in het teken staat van het afscheid van
burgemeester de Vos.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt Ed Roelofs voor zijn bijdrage aan het wijknetwerk de afgelopen jaren.
De volgende vergadering is op 10 mei 2011.

Actielijst
Datum
05-10-10
05-04-11
05-04-11

Wat
Thema-avond veiligheid
Differentiatie beeldbestek
Onderzoek behoefte sport/speelmogelijkheden

Wie
wnw
wnw
wnw

Einddatum
mei 2011
juni 2011
sept 2011

