Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 4 februari 2014
Aanwezig: Jan van de Biezen, Jos Eras, Johan de Koning, Kees Koot, Marianne Sleyffers, René
Hansen (voorzitter), Carol Brettschneider, Johan Gadella (wijkwethouder vanaf 20.30 uur),
Micha Giltay (gemeente), Ed Roelofs (wijkmanager), Geert Eyck, Yvonne van Batenburg , Hans
Schenk, Yvonne van Rossum, Roel Reijenga, Wietse Hamming (wijkagent) Hedy Verwey , Heleen
Buwalda (verslag).
Afwezig met bericht: Jenneke Wensink, Jaqueline van Langeraad, Henk Boer, Erna Kotkamp.
1 Opening en vaststellen agenda.
. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen nogmaals welkom. Voorafgaande aan de
vergadering was er gezamenlijk gegeten ( voor eigen rekening). We vergaderen voor de eerste
keer in de grote zaal: dat is wel minder benauwd, maar de akoestiek laat veel te wensen over. Er
zijn dit maal geen gasten aanwezig.
Jenneke Wensink is ziek en de conditie van Henk Boer is op dit moment zodanig dat ook hij
heeft moeten afzeggen.
Ook Corrie van der Wurff die jarenlang deel uitmaakte van het wnw is ernstig ziek. En er komt
bericht binnen van ziekte bij een van de winkeliers van het Muntplein.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2 Nieuws van de gemeente.
. Micha heeft, zoals vorige vergadering toegezegd, de projectenkaart 2014 meegenomen. Daar
staat de werkplanning van de gemeente voor dit kalenderjaar op. Wat niet wegneemt dat
sommige onderdelen tot een later jaar zullen moeten worden doorgeschoven. Micha zal nog een
uitsnede van het plan voor Batau-Noord per mail toesturen. Gr-gr-bl krijgt de kaart ter
beschikking. Graag vragen vast doorsturen naar Micha.
Ed heeft nagevraagd hoe het met de lichtsterkte van de staatverlichting zit, vanwege de klacht
dat het ’s morgens zo donker was als de kinderen naar school gaan. (Was vooral in januari een
probleem) Er wordt led-verlichting toegepast in de straatlantarens. Er is geen bewuste keuze in
het aanbrengen van getrapte verlichting. Het voldoet aan de normen voor straatverlichting.
Naar aanleiding van de klacht over vervuiling van de omgeving door snorders die op bruikbare
materialen uit zijn vóór het ophalen van groot afval: dit is verboden. Als het echt een probleem
gaat opleveren graag melden zodat er toezichthouders kunnen worden ingeschakeld. Gemeente
kan bij herhaalde problemen van RMN een ophaalschema krijgen zodat er gelet kan worden op
waar er kan worden gegrabbeld.
Blauwe zebra’s bij de Heemraadsweide moeten eerst nog overlegd worden met de scholen.
Hoort bij het hele pakketje van aanpassing bij het scholengebied.
Hedy meldt problemen bij een ophaalplaats voor kliko’s waarvan de verharding te klein is om
een kliko op te plaatsen, zodat ze op de weg staan of omvallen op straat. Er is minstens een
dubbele tegelrij nodig (60 cm. breedte) Dit zou in het uitwerkingsplan 2014 worden
opgenomen.
Jan meldt probleem op de Hermelijnweide waar regelmatig geparkeerd wordt op de plaats die
voor inzameling is bedoeld.. Ed stelt dat de wijze van inzameling van huisvuil (groen en grijs +
plastik) een organisatie is van RMN.
Blijkens de mail van Ed is er geen principieel bezwaar tegen haken aan lantarenpalen om de
plastic hero zakken te behoeden voor wegwaaien. Maar als we zouden gaan inventariseren
hoeveel ophangpunten er moeten komen zou het wel eens een heel kostbare aangelegenheid
kunnen worden. Het gaat niet alleen om de aanschaf van de haken, maar vooral om de kosten
voor montage. Bovendien is het onzeker of in de nabije toekomst de grijze kliko voor plastic
zal worden gereserveerd.
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3. Verslag vergadering 7 januari 2014
n.a.v. punt 2: De brief van de gemeente over invoering hondenbeleid was bedoeld te worden
verstuurd in 2013.
Hr. Kolling is tevreden over de reactie van de gemeente. Op zijn klacht over onduidelijkheid
over een parkpad achter de Ingelandsweide.
Er blijken aanzienlijk meer afvalbakken te zijn vernield door vuurwerk (ook nog na oud en
nieuw)
Er is helaas nog geen aanmelding voor een nieuwe secretaris.
Een aantal actiepunten kunnen worden geschrapt. De hoge heg is nog steeds een probleem.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4.4 Ingekomen stukken.
Alle relevante ingekomen mailberichten zijn aan de leden doorgestuurd. Besloten wordt geen
a actie te ondernemen in het kader van NLDoet.
5. Verslagen commissies
a. Groen-grijs-blauw
Pilotpleintjes achter Elandweide. 3 pleintjes, waarvan 2 verschrikkelijk onder water staan.
Marianne is in gezelschap van Ed en Micha de betreffende pleintjes langs gegaan. Zij wordt er
wat gedeprimeerd van: al bij de wijkschouw van 2012 zijn de manco’s geconstateerd en er is
nog steeds niets aan gedaan. Nog even en de kinderen zijn al te groot om plezier te kunnen
hebben van de verbeteringen. Micha merkt op dat t.a.v. de wateroverlast niet alles hoeft te
wachten tot groot herstel. Soms kan er sneller ‘iets’ gedaan worden in het kader van herstel dan
van groot onderhoud. De frustraties zijn duidelijk en de veiligheid moet gewaarborgd zijn.
Verder heeft Marianne met Herman Westland gesproken over de poepbakken. Batau-Noord
krijgt er 5 bij. Er is overleg over plaatsing en verplaatsing. Ook de gele paaltjes moeten worden
verwijderd op plaatsen waar geen opruimplicht is.
5b. PR.
Verzoek aan Geert om al op de openingspagina van de site te verwijzen naar de agenda. Nu
kijken site-bezoekers vaak niet verder.
5c. Platform contact
Er is geen nieuw overleg geweest.
5d. Oranjevereniging i.o. Er zijn flyers rondgestuurd met de molenkruier. Ze zien er
aantrekkelijk uit. Worden ook bij de winkels verspreid. Er is contact geweest met Scouting en
die willen meewerken. De contacten met gemeente en brandweer worden ook beter. Er wordt
opgemerkt dat een overleg met de club die de kunstmarkt weer naar de Heerenstraat haalt
wellicht nuttig kan zijn voor het uitwisselen van ervaringen.

6 Bestuurszaken.
. Kees Koot heeft vorige vergadering de onderzoeksgegevens die de gemeente al eens heeft
verzameld in 2009, 2010 en 2012 laten zien. Er uit blijkt dat de wijkbewoners niet weten wat we
doen en wie we zijn. Ook schijnen veel mensen niet te weten dat de wijkkrant van het wnw
komt en niet van Dichtbij of Molenkruier. Er volgt nog enige discussie of de namen
‘wijknetwerk’ en ‘wijkkrant’ zouden moeten worden aangepast.
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In Fokkesteeg organiseert het wijknetwerk elk jaar een gezamenlijke broodjesmaaltijd voor de
wijkbewoners.( En ook een wedstrijd wie heeft de mooiste (voor)tuin.) Iets ter navolging?
Johan Gadella merkt op dat het al net zo is als in de politiek: alleen als de burger rechtstreeks in
zijn belangen wordt getroffen wordt hij ‘wakker’. Dit wijknetwerk is wat meer gericht op
beleidsmatige zaken met de gemeente.
7 Financiën.
Voor de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 is het wachten op een uitdraai van de
betreffende pagina grootboek van MOvactor. Hopelijk komen ze er nu snel mee. De financiële
gegevens zullen worden opgenomen in het jaarverslag, zodat iedereen een overzicht heeft.
Begroten is altijd wat lastig, want we weten pas halverwege het jaar hoe hoog de subsidie zal
zijn. In 2013 hebben we afgezien van de gemeentelijke subsidie vanwege een overschot uit de
voorgaande periode. Het is ook nog niet bekend in welke mate de woningbouwverenigingen
zullen bijdragen aan de subsidie. De begroting leunt dus sterk op de reserves.
8 Politie.
Wietse verbaast zich erover dat er uit de beide Batau’s zo weinig respons komt op inbraken. Er
belt niemand dat ze iets verdachts hebben gezien: zelfs niet als het op 1 dag 4 keer raak is
geweest. Toch is er een uitvoerig burgernetwerk van mensen die telefonisch contact
onderhouden met de politie.
Auto inbraken nemen duidelijk toe daags voor en na de automarkt.
Het Muntplein krijgt een derde ster van het Keurmerk veilig ondernemen. Advies aan Hans
Schenk (voorzitter van de ondernemersvereniging) om er publiciteit aan te geven.
Johan de Koning vraagt of de politie ook aandacht gaat schenken aan de ‘vergeten’ groep
jongeren tussen 14 en 18 jaar. (Nu ze niet meer mogen drinken in een café)
9 Rondvraag
. Johan Gadella deelt mee dat zondagopening voor winkels nu wel is toegestaan. Er moeten wel
afspraken worden gemaakt voor beveiliging en schoonmaak.
In het Utrechts archief (Hamburgerstraat) ligt momenteel een document ter inzage waaruit blijkt
dat in 1295 de plaats ’t Gein stadsrechten ontving van de Bisschop van Utrecht. Deze plaats lag
ongeveer waar thans nog kasteel Oudegein staat.
Hans spreekt zijn waardering uit voor de mensen die zich inzetten voor wijknetwerken.
Jan vraagt of, als er betaald parkeren komt op het Muntplein, er dan ook betaald parkeren wordt
ingesteld in de omgeving. Wat zijn de gevolgen voor de wijk?
Johan Gadella licht toe dat zowel AH als Lidl een groter winkelpand wensen. Uitbreiding van
de winkelvoorziening zal verplichten tot aankoop van woningen en enkele andere panden.
Parkeren moet dan op het dak geregeld worden. De extra kosten voor parkeren kunnen niet op
de winkels drukken, dus die moet de gemeente bekostigen en die verhalen deze kosten weer op
de bezoekers van de winkels. De buurt is nog niet gevraagd wat ze vinden van betaald parkeren
in de wijk.
Een particuliere projectontwikkelaar poneert een belang voor de winkeliers en de gemeente mag
voorzien in de extra kosten?? Dit roept bij verschillende aanwezigen afkeurende reacties op.
Jan heeft geconstateerd dat de dinsdagmarkt begint te verlopen. Hans zegt dat er rond de
feestdagen een conflict is geweest tussen de markt en de winkeliers, omdat door de markt de
kopers hun auto niet kwijt konden. Ook dat roept reactie op of dit uiteindelijk wel in het belang
is van de bewoners.
Ed meldt dat er op 4 maart in de Nieuwe Baten een presentatie zal worden gehouden over ‘de
kunst van het ouder worden’. In Galecop was er een ruime opkomst. Het is tussen 10 en 14 uur
(eventueel kan men voor een bescheiden bedrag lunchen) Er komen nog flyers en Geert zal het
ook op de website zetten. (als Ed de info doorstuurt)
Marianne vraagt wat er met het gebouw tussen Muntplein en Verhoefweg gaat gebeuren waar
brand in is geweest. Staat al een hele tijd dichtgetimmerd en het verloedert.
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Heleen vraagt waarom we uit een klein berichtje in de Molenkruier moeten lezen dat ‘de
plannen voor uitbreiding van het Muntplein worden uitgesteld’. We hebben een keer een (voor
ons eerste) schetsontwerp gezien, maar zijn verder nergens in gekend. Ook niet in
veranderingen die ondertussen zijn doorgevoerd, waardoor allerlei bewoners van de huidige
Nieuwe Baten zich wel eens flink bedrogen kunnen voelen. Waarom wordt er niet met ons
gecommuniceerd? Er wordt besloten hierover een brief naar het college te sturen.
Hans belooft de volgende vergadering de plannen uitvoerig te zullen toelichten.
10 Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 4 maart 2014.

Actielijst

Datum
10-05-11
01-10-13
5-11-13
7-01-14
4-02-14
4-02-14

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken:
o.a. secretariaat.
Ideeën voor activiteiten nieuwe Baten doorgeven
aan René
Hoge heg bij Vosseweide
Pilot veilige scholen
Info uitbreidingsplannen Muntplein
Brief aan college B+W

Wie
Wnw

Einddatum

allen
Ed
Hans
Heleen
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