Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 7 janauri 2014
Aanwezig: Jan van de Biezen, Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot, Marianne Sleyffers, René
Hansen (voorzitter), Carol Brettschneider, Micha Giltay (gemeente), Ed Roelofs (wijkmanager),
Geert Eyck, Yvonne van Batenburg , Jaqueline van Langeraad, Hans Schenk, Wietse Hamming
(wijkagent)vanaf 21.00 uur, Heleen Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht:, Henk Boer, Jenneke Wensink,., Roel Reijenga, Yvonne van Rossum, ,
Hedy Verwey (verhinderd door een valpartij)
Johan Gadella (wijkwethouder),
1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een gast aanwezig: Paul
Kolling, met een buurtreactie op een niet hergeasfalteerd voetpad achter de Ingelandsweide.
Jenneke Wensink en Henk Boer zijn ziek (er gaan kaarten rond)
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Hr. Kolling: bewoners van Ingelandsweide 2,4,(6) en 8 hebben bezwaar tegen het niet
herinrichten van een voetpad na asfalteringswerkzaamheden aan de verschillende paden in het
gebied tussen de Heemraadsweide en de Nedereindseweg. Veiligheid was de rede dat dit pad
indertijd werd aangelegd (voetgangers hoefden dan niet over de rijweg te lopen) Nu heerst er
onzekerheid of het pad weer hersteld zal worden of dat het gras zal worden.
Ed Roelofs merkt op dat er in ieder geval duidelijkheid moet zijn over de bestemming van het
‘pad’. Bestuurstechnisch heeft de gemeente een visie, maar als het pad een duidelijke functie
heeft moeten we contact opnemen met de omwonenden. Hij zal e.e.a. bespreken met de heer
J. le Duc van de gemeente.
2 Nieuws van de gemeente.
. Ed heeft vandaag een mail gestuurd over de verkeerssituatie hoek Heemraadsweide/Batauweg
bij de scholen. WNW zal het bericht doorsturen naar de vraagsteller cq de fietsbond.
Op de Heemraadsweide zal trouwens nog wel iets worden aangepast, in het kader van de pilot
veilige scholen. Het is nog steeds behoorlijk donker als de kinderen naar school gaan. Ed zal
nog nagaan of de straatverlichting dan helderder kan branden.
Micha beschikt helaas nog niet over de toegezegde projectenkaarten. Zodra ze gereed zijn zullen
ze aan het wnw beschikbaar worden gesteld.
Het hondenbeleid is vastgesteld door de gemeente. Iedere burger wordt geacht de wet te kennen,
maar veel hondenbezitters zijn nog niet doordrongen van de nieuwe regels.
(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 3 december 2013
. De heer Baudoin heeft bericht van de gemeente.[ Over het openbaar groen aan de oostkant van
de Nieuwe Baten. ]Er wordt volgens beeldbestek gewerkt, dus er volgt geen wijziging. Dode
boompje wordt wel vervangen. Bewoners kunnen het groen in zelfbeheer krijgen. (maar dat
wilden ze niet)
4.4 Ingekomen stukken.
Alle relevante ingekomen mailberichten zijn aan de leden doorgestuurd

5. Verslagen commissies
a. Groen-grijs-blauw
Pilotpleintjes achter Elandweide. 3 pleintjes, waarvan 2 verschrikkelijk onder water staan. De

beplanting staat hoog, de speeltoestellen staan met de voeten in het water. Het probleem speelt
al jaren maar er is nog niets aan gedaan. Achter de Hamelweide zou een schommel komen
(overlegd met Corrie Nauta), maar die is er ook nog niet. Aan pleintje achter Elandweide /
Gemzeweide is na de wijkschouw van 2012 ook nog niets gedaan. (zou al uit 2010 dateren)
Maar.... er zijn ook 2 pleintjes die er prima bijliggen!
Afgesproken wordt dat Ed, Marianne en Corrie Nauta een gezamenlijke afspraak zullen maken.
Er zijn weer gaten in de geluidswal ter hoogte van de Bouwspeeltuin. Micha: we zijn aan het
uitzoeken wat er aan gedaan kan worden. Hij zegt aan gr.gr.bl. een stapeltje luchtfoto’s toe.
Van speelvoorzieningen zullen de wipkippen worden verwijderd.
Oudejaars schade: prullenbakken die niet waren afgesloten zijn voor een groot deel vernield
door vuurwerkvandalisme.
Jacqueline merkt op te hebben gehoord van klachten van bewoners Halsterweide over
zwerfvuil, geluidsoverlast en parkeerproblemen. Zij woont daar zelf, maar heeft daar nooit iets
van gehoord. Ook het wnw heeft daar geen klachten over ontvangen.
5b. Geen nieuws
5c. Geert meldt dat er een bijeenkomst is geweest. De gemeente wordt gevraagd vanuit de
gemeentelijke website een link te maken naar de wijknetwerken, in de hoop op die manier de
belangstelling van de bewoners te vergroten.
5d. Hans Schenk praat bij over de Oranjevereniging i.o. In week 3 of 4 worden flyers gestuurd
om vrijwilligers te werven voor het bestuur. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er op 26 april
een kleedjesmarkt voor kinderen zal zijn langs de Nedereindseweg tussen winkelcentrum
Muntplein richting Heerenstaat. Dit gebied is wat makkelijker te beveiligen. Er mag geen
beroepsnegotie komen; die kan een kraam huren bij de Vlaamse Markt die gehouden zal worden
op het Muntplein en 1 parkeerterrein.

6 Bestuurszaken.
. Kees Koot laat een overzicht zien van onderzoeksgegevens die de gemeente al eens heeft
verzameld in 2009, 2010 en 2012. Het overzicht is gebaseerd op 330 ondervraagde uit BatauNoord.
Duidelijk negatieve punten zijn : geen saamhorigheid en geen actieve bijdrage aan leefbaarheid.
Zie ook de gegevens die Kees inmiddels heeft doorgestuurd.
7 Financiën.
Wat moet er nog op de begroting 2014? Er is nog ruimte voor initiatieven. De budgetbijdrage
van de woningbouwverenigingen is nog niet bekend. Groen, grijs blauw wil graag weer 20
bloembakken laten plaatsen. (ophanghaken voor platicHero??)
8 Politie.
Wietse meldt dat oud en nieuw betrekkelijk rustig zijn verlopen. Wel veel klachten (speciaal uit
Batau-Noord, over prematuur en erg hard vuurwerk. De politie kon beschikken over 35 man,
studenten konden zo ervaring opdoen. De schade ligt omstreeks die van vorig jaar.
Volkswagen Audi ligt momenteel goed op de inbraakmarkt. Kraken zijn in een handomdraai
gezet.
Twee werkstudenten gaan weer verkeerssituatie rond de scholen aan de Heemraadsweide
inventariseren.
9 Rondvraag
. Marianne: lantarenpalen die niet werken zijn aangemeld bij Citytech, maar tot nu toe zonder

resultaat. Worden prullenbakken van het wijknetwerk die vernield zijn door vuurwerk ook
meegenomen in het gemeentelijk herstelplan??
10 Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 4 februari 2014. (na de gezamenlijke maaltijd) René nodigt
iemand van ‘de nieuwe Baten’ uit.

Actielijst

Datum
10-05-11

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken:
o.a. secretariaat.

Wie
Wnw

01-10-13

Ideeën voor activiteiten nieuwe Baten doorgeven
aan René
Mail bewoners achter Zwaardenburg
Kostenraming hek Pallasburg (laag hek?)
Hoge heg bij Vosseweide
Toelichting jaarplan/projectkaarten
Pilot veilige scholen
Afspraak Ed, Corrie Nauta en Marianne over
speeltoestellen achterpleintjes

allen

5-11-13
5-11-13
5-11-13
3-12-13
7-01-14
7-01-14

GrGrBl
Ed
Ed
Micha

Einddatum

z.s.m.

4-2-2014

