Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 1 juni 2010
Aanwezig: C. Brettschneider, H. Buwalda, H. de Jong, R. Reijenga, M. Flos, C. van Staa, C. van Dijk,
C. Nauta (gemeente), J. v.d. Biezen, H. Boer, R. Blom (CDA), M. van Vliet, K. van Dijk (SWN),
O. Hansen, R. Hansen (voorzitter), H. Schenk, E. Roelofs (wijkmanager), W. Hamming (wijkagent),
H. Verwey, J. Wensink (verslag)
Afwezig: Y. van Delden, R. Derwordt, W. Kolf (wijkwethouder)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Punt 7 wordt tegelijk met punt 3 behandeld.

2.

Verslag vergadering 11 mei 2010
N.a.v. punt 2: het geluidsscherm is gerepareerd. Er is nog geen verslag van de avond van
Rijkswaterstaat over de verbreding van de A2. Donderdag 3 juni is er een voorlichtingsavond
over de A2. M. van Vliet, C. van Dijk, H. Buwalda en C. Brettschneider gaan hier naar toe.
N.a.v. punt 5b: laden en lossen Muntplein: E. Roelofs heeft de tekeningen nog niet gezien. Hij
laat het weten als er iets is. Opgemerkt wordt dat dit al anderhalf jaar aan de gang is en dat het
veel te lang duurt voor er iets aan gedaan wordt.
N.a.v. punt 3: de jongerenwerker Tim Boere wordt uitgenodigd voor een vergadering.
N.a.v. punt 4: als men wil deelnemen aan een cursus van de vrijwilligersacademie kan men zich
opgeven bij Sylvia Rehorst. Als Feniks gesloten wordt worden de vergaderingen in de nieuwe
Baten gehouden.
N.a.v. punt 5b: de wijkschouw wordt na de zomervakantie gehouden.
N.a.v. punt 8: meer prullenbakken bij evenementen. Dit is doorgegeven aan de
activiteitencommissie. Die zorgt o.a. voor de prullenbakken en toiletten.
Als er problemen zijn met het ophalen van de plastic zakken kan RMN gebeld worden.

3.

Nieuws van de gemeente
C. Nauta: er zijn nog wat geraniums over, die kunnen opgehaald worden. Ze worden op het
Muntplein geplaatst.
Er staan al weer speeltoestellen bij de Vosseweide.
Het college moet nog besluiten over de investeringen voor de speelvoorzieningen. De volgende
vergadering zal er meer bekend zijn. Hiermee is punt 7 afgehandeld.
De tennistafel uit de JOP kan naar de Schakel in Jutphaas.
De JOP kan weg.
Het punt van de jongerenoverlast blijft staan.
Er is contact geweest met de heer van de Biezen over de bank op het grote veld. De heer van de
Biezen is het er niet mee eens dat de bank en een boom daar neergezet zijn zonder overleg met
de bewoners. Het kan een hangplek worden en er kan bij bewoners naar binnen gekeken worden.
Er wordt uitgelegd dat de bank daar geplaatst is zonder overleg met het wijknetwerk. Het
wijknetwerk heeft zich daar bij neergelegd maar wist toen niet dat bewoners bezwaar hadden.
Het is nu een zaak tussen de gemeente en de bewoners en niet meer van het wijknetwerk.
Er wordt opgemerkt dat de gemeente beter van tevoren had moeten kijken of de plek waar de
bank oorspronkelijk zou komen daar wel geschikt voor was.
E. Roelofs en C. Nauta trekken zich terug om te overleggen wat nu te doen.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn verzoeken binnengekomen om subsidie voor buurtfeesten. Maar er moet eerst een
begroting ingestuurd worden voor er een besluit over genomen wordt.
Het speeltoestel van de Evenaar wordt niet verplaatst.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
Er zijn geen kleurplaten ingeleverd. Voor het beste idee wordt nog een persbericht gemaakt en er
worden raamposters gemaakt. Er zijn nu twee inzendingen binnengekomen.
Er is een felicitatie naar de Evenaar gestuurd bij de opening. De officiële opening van de
Evenaar is op 4 september.
De oude website van de wijknetwerken werkt niet meer. Dit komt omdat het contract afgelopen
is en de gemeente dit niet verlengt. Maar het was niet de bedoeling dat de website abrupt zou
stoppen.
E. Roelofs en C. Nauta hebben overlegd over de bank op het grote veld. Hun voorstel is om
hierover een enquête in de buurt te houden. Als de bewoners vinden dat de bank weg moet dan
gaat hij weg. Er zal uitgelegd worden wat er gebeurd is. Aan de hand van de plattegrond wordt
gekeken welke bewoners geënquêteerd worden.

5b

Groen/grijs/blauw
Punten voor de wijkschouw kunnen nog bij M. van Vliet ingediend worden. De wijkschouw
wordt in september gehouden.
Aan het doeltje op de Elandweide is nog niets gedaan.

5c

Thema-avond
De thema-avond is op 15 of 22 september. G. Eyck zal hierover contact opnemen met de school.
Er is een vakantiekaart ontworpen. Deze zal huis-aan-huis bezorgd worden. E. Roelofs zal dit
regelen. Er komt informatie over het wijknetwerk bij en het politielogo wordt ook op de kaart
gezet.
De afmeting van de borden wordt 40/60. Ze worden geplaatst op de wegen waar men BatauNoord binnenkomt.

6.

Deputatie naar wnw Batau-Zuid
H. Buwalda en R. Hansen gaan naar de vergadering van het wijkplatform Batau-Zuid op 1 juli.

7.

Scholen, speelvoorzieningen en veiligheid
Bij agendapunt 3 behandeld.

8.

Rondvraag
M. Flos gaat verhuizen.
W. Hamming vraagt op te letten rond de sportschool.
De heer van de Biezen vraagt wat het wijknetwerk doet en wat de status is.
Dit wordt uitgelegd. Het wijknetwerk is door de gemeente en SWN opgezet. Het wijknetwerk is
nu zelfstandig. Het is een vertegenwoordiging van wijkbewoners waarmee de gemeente kan
communiceren.
M. van Vliet vraagt of de posters over de duiven effect hebben gehad. Er wordt minder afval
neergegooid maar echt geholpen hebben ze niet.
M. van Vliet vraagt om nieuwe teksten voor het WK voetbal. Ze kunnen naar haar gemaild
worden. Verder merkt ze op dat er op de lichtkrant van de gemeente maar twee dingen staan en
één ervan is al geweest.

9.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inzet voor het wijknetwerk de afgelopen tijd en
nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
De volgende vergadering is op 7 september 2010.

Actielijst
Datum

05-01-10
02-03-10
11-05-10

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?
Uitnodigen jongerenwerkers

Wie
???

E. Roelofs
E. Roelofs

Einddatum

