Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 7 december 2010
Aanwezig: Hedy Verwey, Carol Brettschneider, Marianne Sleyffers, Carel van Dijk, Henk Boer,
Corrie van der Wurff, Jos Eras, Renée Blom (CDA), Marijke van Vliet, Cor van Staa, René Hansen
(voorzitter), Albert Penners (SWN), Roel Reijenga, Ed Roelofs (wijkmanager), Wietse Hamming
(wijkagent), Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Heleen Buwalda, Corry Nauta, Mila Flos, Jan van de Biezen, Olga Hansen,
Wouter Kolff (wijkwethouder)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Verslag vergadering 2 november 2010
N.a.v. punt 2: het hek aan de Roskamweide is geplaatst.
Het bankje aan de Heemraadsweide is omgedraaid.
Punt 4: de vier parkeerplaatsen worden heringericht en op een andere plaats komen vier
parkeerplaatsen terug. Op 15 december is er een bijeenkomst over de plannen van 11 tot 12 uur.
N.a.v. punt 3: er zijn nog klachten over de servicelijn. De ruimte om de klacht te omschrijven bij
meldingen via de email is groter gemaakt.
N.a.v. punt 5a: voor Snoesje is een nieuwe tekst opgehangen.
N.a.v. punt 4: volgens de statuten mag de voorzitter van het wijknetwerk niet iemand van de
gemeente zijn. Dit i.v.m. belangenverstrengeling. Wordt verder bij punt 8 behandeld.
Het burgerinitiatief: mevrouw van Dalen heeft een afspraak met de gemeente.

3.

Nieuws van de gemeente
De samenwerkingsovereenkomst tussen de wijknetwerken en de gemeente is getekend.
Het hondenpoepbeleid: hier gaat de afdeling beheer mee aan de gang. De bijdrage van BatauNoord is binnen.
De gemeente heeft contact met McDonalds. McDonalds moet het zwerfafval binnen een
kilometer opruimen. Dit gebeurt niet goed.
Ed Roelofs geeft een presentatie over de woonservicezones.
De woonservicezones zijn bedoeld om mensen langer thuis te laten wonen doordat alle
voorzieningen bij elkaar gebracht worden in de wijk.
Er komen vijf woonservicezones in Nieuwegein.
In de woonservicezones werken verschillende organisaties samen.
De organisatie op stedelijk niveau bestaat uit een bestuurlijk netwerk en spinners. Deze hebben
tot taak problemen op te (laten) lossen.
Per woonservicezone is er een wijkservicepunt voor informatie en advies, een
woonservicecentrum voor ontmoeting en diensten en waar activiteiten plaatsvinden en een
taakgroep voor de aanpak van de problematiek in die zone.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
De jongerenwerker is niet aanwezig.
Er wordt volgend jaar weer een miniconferentie gehouden. Men kan zich hiervoor aanmelden bij
Ed Roelofs. Er kunnen ook onderwerpen ingebracht worden.
René Hansen heeft al twee punten:
- Wat is de juridische status van het wijknetwerk.
- De veiligheid en verkeer rondom de scholen.
Er is een uitnodiging van wijknetwerk Galecop voor de nieuwjaarsborrel op 10 januari in de
Boog.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
Er is een interview geweest over de thema-avond veiligheid.

Op 5 februari wordt het sportgala in het NBC gehouden. Dit is nu wat breder gemaakt. Dan
worden de Nieuwegein Awards uitgereikt, niet alleen voor sporters maar ook voor andere
organisaties. Er is een commissie van aanbeveling. Aan de wijknetwerken is voorgesteld om
twee toegangskaarten te kopen voor € 90. Daarin zijn ook alle drankjes begrepen. Het
wijknetwerk kan deze dan onder de deelnemers verloten. De wijknetwerken worden dan vermeld
en op deze manier kan er veel reclame voor de wijknetwerken worden gemaakt.
Het wijknetwerk gaat akkoord om twee kaarten aan te schaffen.
Er is een offerte gevraagd voor een nieuwsbrief. Dit kost € 1250 voor een A4 nieuwsbrief. Op
A3 formaat kost het € 1400. Misschien kan dit samen met wijkplatform Batau-Zuid gedaan
worden.
Er wordt om adverteerders gevraagd. Henk Boer zal dit vragen bij de winkeliersvereniging.
In de nieuwsbrief kan de website gepropageerd worden.
Als men een idee heeft voor de naam voor de nieuwsbrief kan dit aan Renée Blom worden
doorgegeven.
5b

Groen/grijs/blauw
Ed Roelofs heeft een update van de acties van de wijkschouw. Deze kan meegenomen worden.
Op de website staat het verslag over de inventarisatie van de bomen.
Ed Roelofs vraagt na wanneer de opening van de sporthal is.

5c

Stand van zaken borden in de wijk
De borden worden binnen veertien dagen geplaatst.

5d

Aanpassen commissies
Er zijn geen opgaven voor wijzigingen gekomen.
De commissies kunnen af en toe vergaderen en moeten dat zelf verder regelen.

5e

Financiële commissie
Het onderhoud van de wijknetwerkwebsite kost € 28 per jaar.

6.

Politie
De werkstudenten zijn bezig de situatie bij de scholen aan de Heemraadsweide te inventariseren.
Zij gaan drie maanden naar school en doen dan drie maanden praktijk.
Op de Nedereindseweg wordt er niet bekeurd als er harder dan 30 km wordt gereden. Dit is
omdat de weg ingericht is als 50 km weg.
Tegen vuurwerkoverlast wordt opgetreden.
Het project wisselgeld werkt goed, heeft nu resultaat. Dit ook naar aanleiding van de avond over
veiligheid.

7.

Klankbordgroep
Er is geen nieuws over de klankbordgroep.

8.

Vacature voorzitter
In de statuten staat dat gemeenteambtenaren geen voorzitter van het wijknetwerk kunnen
worden. Cor van Staa is eventueel kandidaat voor het voorzitterschap en hij werkt bij de
gemeente. Er wordt nog verder over gedacht wat nu te doen, de statuten aanpassen of een andere
voorzitter.

9.

Concept vergaderrooster 2011
Het vergaderrooster wordt vastgesteld.
De vergaderingen zijn op 1 februari, 5 april, 7 juni, 6 september, 4 oktober en 6 december 2011.

10. Rondvraag
Marianne Schleyffers: er zitten gaten in de geluidswal. Er zijn al honden doodgereden. Dit moet
aan de servicelijn gemeld worden. Dit is al gedaan maar de gaten zijn nog niet gedicht.

De bomen op de Reinesteinseweg moeten in de schouw opgenomen worden.
Carel van Dijk vraagt naar de mails die Ed Roelofs zou versturen. Ed zal dit alsnog doen.
Henk Boer: de bijeenkomst over het Muntplein is op 15 december.
Renée Blom: bewoners op het Muntplein hebben klachten over De Nijl. Er is aangifte gedaan.
Er is nog geen coördinator voor de commissie groen/grijs/blauw.
René Hansen: het jaarverslag moet weer gemaakt worden. Wie mee wil helpen kan zich
aanmelden bij Heleen Buwalda.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 1 februari 2011.

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

Wat
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Thema-avond veiligheid

Wie
E. Roelofs/W. Kolff
Wnw

Einddatum
febr. 2011
mei 2011

