Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 6 april 2010
Aanwezig: C. Brettschneider, M. Flos, C. van Dijk, C. Nauta (gemeente), H. de Jong, C. van Staa,
M. van Vliet, R. Reijenga, R. Hansen (voorzitter), A. Boer, E. Roelofs (wijkmanager), H. Buwalda,
J. Wensink (verslag)
Afwezig: O. Hansen, H. Schenk, H. Boer, Y. van Delden, R. Blom, G. Eyck, A. Penners, de
wijkwethouder
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Eerst wordt agendapunt 3 behandeld en dan agendapunt 2.
Omdat O. Hansen niet aanwezig is en het jaarverslag heeft gemaakt wordt punt 6 doorgeschoven
naar de volgende vergadering.

3.

Nieuws van de gemeente
C. Nauta geeft uitleg over het plaatsen van de banken. Op 25 maart zouden twee banken
geplaatst worden, één op de Vuurvliegweide en één op de Herteweide. De boom op de
Vuurvliegweide, waar de bank omheen geplaatst moest worden, heeft zulke dikke wortels dat de
bank daar niet paste. De wortels afhakken kon niet, dan zou de boom bij veel wind omvallen.
C. van de Wurff was erbij aanwezig en stelde voor om de boom op de heuvel te plaatsen. Dit is
gebeurd en de gemeente heeft er een boom bij geplaatst. C. Nauta heeft C. van de Wurff
gevraagd of dat geen problemen met het wijknetwerk zou geven maar C. van de Wurff dacht dat
niet. Er gaan foto’s rond waarop te zien is hoe dik de wortels zijn en de plaats van de bank op de
heuvel.
M. van Vliet merkt op dat dit niet zo had mogen gebeuren. Dit had eerst teruggekoppeld moeten
worden naar het wijknetwerk. C. v.d. Wurff kan niet in haar eentje zo’n besluit nemen. Na enige
discussie hierover concludeert de voorzitter dat de procedure niet juist was. Het wijknetwerk had
eerst geraadpleegd moeten worden.
Maar de bank staat er nu en de omwonenden waren wel tevreden.
C. Nauta zoekt nog uit of de bank die bij de Vuurvliegweide stond een gemeentebank was.

2.

Verslag 2 maart 2010
N.a.v. punt 7: de vergadering van 11 mei gaat gewoon door, de thema-avond vindt op een andere
avond plaats.
N.a.v. punt 4: er komt een avond over de verbreding van de A2. Rijkswaterstaat zorgt voor de
uitnodiging.
N.a.v. punt 4: het pad heeft nu een naam maar geen postcode. Dat komt omdat er geen huizen
langs het pad staan, alleen huizen hebben een postcode.
N.a.v. punt 9: op de opschoondag is A. Penners met een aantal scholieren aan het werk geweest.
Het wijknetwerk heeft de lunch voor hen betaald.
N.a.v. punt 10: E. Roelofs vraagt na of er al iets aan de geluidsschermen is gedaan. Hij heeft het
wel doorgegeven.
N.a.v. punt 9: de kraam voor het wijknetwerk op 30 april is geregeld.
Actielijst
De nieuwe sporthal wordt in september in gebruik genomen.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Nieuwegeinse verzekering voor vrijwilligers
Uitnodiging 'communicatie' op 26 april 2010

5.

Verslagen commissies

5a.

PR en Communicatie

De kraam op 30 april is geregeld. O. Hansen en R. Blom zijn bezig een koffer met PR-materiaal
samen te stellen.
Er is een avond over de nieuwe website voor de wijknetwerken in het gemeentehuis geweest. De
website wordt nu gemaakt. In juni wordt de website getest. Het gaat het wijknetwerk € 2,- per
maand kosten. Er komt een workshop om te leren hoe de website bij te houden. Er wordt iemand
van het wijknetwerk gezocht die de website bij wil houden. De website moet nog een naam
krijgen.
Kunst bij nieuwe sportzaal: er hebben drie kunstenaars een kunstwerk ontworpen. Er is er één
van uitgekozen. Er is gekozen voor een grote trofee. Men vraagt zich af of deze veilig is en
kinderen er niet op gaan klimmen.
Er is een commissie beeldende kunst vanuit de gemeente die het college adviseert. H. Buwalda
was hier als wijkbewoner bij betrokken.
Er wordt verder nog over gesproken dat er te weinig parkeerplaatsen bij de sporthal zijn.
5b. Groen/grijs/blauw
Bomenbeleidsplan. Er zijn avonden geweest over het bomenbeleidsplan. Er komt een lijst met
specifieke bomen die niet gekapt mogen worden. Als ze om de een of andere reden wel gekapt
moeten worden moeten er nieuwe bomen voor teruggeplaatst worden. Er zijn plattegronden
waarop de belangrijke groenstructuren staan aangegeven. De plattegronden kunnen na afloop
bekeken worden en er kunnen suggesties gegeven worden als er iets moet veranderen.
De vraag is wie het controleert of er voor de gekapte bomen wel nieuwe bomen terugkomen. Het
wijknetwerk kan dit in de gaten houden. E. Roelofs kan gemaild worden als er vragen over zijn.
5c.

Thema-avond. in mei: veiligheid in de wijk
W. Hamming werkt mee aan de avond. Hij zal foto’s laten zien van slecht sluitwerk en wat de
gevolgen kunnen zijn als er niets ondernomen wordt. Om het nog echter te maken zal er een
inbreker komen om te laten zien hoe makkelijk het soms is om in te breken. De
bewonerscommissie wil huis aan huis flyers verspreiden. Verdere suggesties zijn om het
winkelcentrum erbij te betrekken, Mitros te laten vertellen wat goed hang- en sluitwerk kost en
het te hebben over goede verlichting zodat er geen donkere plekken zijn.
De borden “Welkom in Batau-Noord”: er zijn veel voorschriften om borden te plaatsen. Onder
bepaalde voorwaarden wordt er door de gemeente goedkeuring gegeven om de borden te
plaatsen. Er is een plattegrond waarop aangegeven is waar de borden komen. Na afloop van de
vergadering kan men die bekijken en eventueel commentaar geven.

6.

Jaarverslag 2009
Dit komt de volgende vergadering aan de orde.

7.

JOP / zeecontainer
Galecop gaat er mee akkoord dat de JOP weggaat. Als Bouwgein hem wil hebben gaat hij naar
Bouwgein en die moet er dan verder voor zorgen.

8.

Loesje
Er is een tweede tekst gemaakt. Er zijn geen reacties op de teksten gehoord. Het is wel schoner
op het Muntplein. In de winkeliersvergadering wordt er over gesproken. Door het witte papier en
zwarte letters zijn ze wel goed zichtbaar. A3 posters worden niet zoveel opgehangen. Men heeft
liever A4.

9.

Rondvraag
C. van Dijk bedankt voor de bloemen. De prullenbakken achter het hek zijn niet teruggezet op
het veld. E. Roelofs neemt dit mee.
H. de Jong: door de bouw van de nieuwe Baten wordt er water onttrokken aan de grond.
Hierdoor kunnen scheuren in de woningen ontstaan. Hier is overleg over geweest met de
gemeente en de aannemer. De aansprakelijkheid is geregeld. Er is een nulmeting gedaan.

C. van Staa vraagt of de bewonerscommissie het logo van het wijknetwerk mag gebruiken. Dit
mag niet.
M. van Vliet: het convenant wordt klaargemaakt en kan door het nieuwe college ondertekend
worden.
R. Reijenga: op de Batauweg is de verlichting wit. Dit is veel helderder. Kan de verlichting bij
de wijkschouw meegenomen worden. De wijkschouw is overdag, dan zou het een keer ’s avonds
als het donker is moeten gebeuren.
R. Hansen: op 20 april is het politiek café, het gaat dit keer over het evenementenbeleid.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 11 mei.

Actielijst
Datum

05-01-10
02-03-10
06-04-10

Wat
Voor 1 december staat in de Jaarplanning het
volgende onderwerp gepland:
Infrastructuur/ Bouwen – Sportzaal Batau en
Rijnenburg.
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Inspraakavonden verbreding A2?
Jaarverslag op agenda mei

Wie

Einddatum

???

E. Roelofs
E. Roelofs
11-05-10

