Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 5 oktober 2010
Aanwezig: Heleen Buwalda, Nynke Joustra (jongerenwerk SWN), Michiel van Dalen (gemeente), Jos
Eras, Evelien Verbeek (SKON kinderopvang), Corrie van der Wurff, Marianne Sleyffers, Mila Flos,
Carol Brettschneider, Renée Blom (CDA), Jan van de Biezen, Carel van Dijk, Roel Reijenga, Wouter
Kolff (wijkwethouder), René Hansen (voorzitter), Cor van Staa, Olga Hansen, Marijke van Vliet, Ed
Roelofs (wijkmanager), Wietse Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig met bericht: Yvonne van Delden (Portaal), Albert Penners (SWN), Henk Boer, Corry Nauta
(gemeente)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Degenen die voor het eerst
aanwezig zijn stellen zich kort voor.
Ed Roelofs komt later.
Bij agendapunt 7 wordt de vergaderfrequentie besproken.

2.

Verslag vergadering 7 september 2010
Punt 3: Vuurvliegweide moet zijn Herteweide.
N.a.v. punt 3: de enquêtes over de bank op het grote veld zijn rondgebracht. Als Ed Roelofs
aanwezig is zal er verder over gesproken worden.
N.a.v. punt 6: Carol Brettschneider heeft een mail naar de voorzitter van het wijkplatform BatauZuid gestuurd met het verzoek om contact op te nemen met de voorzitter van Batau-Noord, maar
nog geen reactie gehad. Ze zal nog een keer een mail sturen.
N.a.v. punt 5b: er is geen melding gemaakt van punten voor gehandicapten, daarom zijn die niet
meegenomen. De route wordt niet eerder bekendgemaakt omdat er tot het laatst altijd nog punten
bijkomen. Die zouden dan niet meer meegenomen kunnen worden. Er kan een sluitingsdatum
afgesproken worden zodat de punten voor de wijkschouw voor een bepaalde datum binnen zijn.
Dan kan de route eerder bekendgemaakt worden.
N.a.v. punt 5b: hek Roskamweide. Dit kan aan Ed Roelofs gevraagd worden als hij er is.

3.

Nieuws van de gemeente
Michiel van Dalen van de afdeling stadstoezicht is aanwezig om uitleg te geven en vragen te
beantwoorden. Vroeger waren er stadswachten, dat is nu de afdeling stadstoezicht geworden. Er
werken zeventien opsporingsambtenaren die ergens in de wijken aanwezig zijn. Ze kunnen
handhavend optreden en letten o.a. op hondenpoep, fout parkeren, winkelwagens en
fietswrakken. Ze werken samen met de politie.
Bij acties worden eerst gele kaarten uitgedeeld om te waarschuwen, daarna volgen bekeuringen.
Carel van Dijk kaart de verkeerssituatie op het Muntplein aan. Daar zijn ze nu al twee jaar mee
bezig en er gebeurt helemaal niets. Het laden en lossen van vrachtwagens op de Batauweg is
levensgevaarlijk, vooral op dinsdag, maar er wordt niets aan gedaan.
Er is voor dit probleem al lang een oplossing bedacht: vier parkeerplaatsen weg. Maar de
gemeente heeft hier nog niets mee gedaan.
De wijkwethouder wil graag de tekeningen hierover hebben, dan gaat hij er mee aan de gang om
te zorgen dat er wat aan gedaan wordt.
De toezichthouders zijn voor heel Nieuwegein, het is niet mogelijk dat ze altijd op dezelfde
plaats zijn.
Er komt geld vrij voor extra toezichthouders.
Bij de Veldrakker is er veel overlast van auto’s, er zijn gevaarlijke situaties als de kinderen naar
school gebracht worden. Kinderen die dichtbij wonen worden toch met de auto naar school
gebracht.
Er kan een keer op gehandhaafd worden. Maar het is een verantwoordelijkheid van de school en
de ouders. Er zou een gesprek met de directeur hierover gehouden kunnen worden. Die kan er
dan aandacht aan besteden en de ouders op de situatie wijzen.
Als Rijnenburg over twee jaar klaar is wordt het nog drukker.

De volgende thema-avond die georganiseerd wordt, zou over de veiligheid kunnen gaan.
Nynke Joustra is de ambulant jongerenwerker voor heel Nieuwegein en dus ook Batau-Noord.
De overdracht is niet zo goed geweest, daarom heeft ze op dit moment niet zo veel te melden
maar ze wil graag horen wat er in de wijk speelt.
Evelien Verbeek is manager van de buitenschoolse opvang “de blauwe olifant”. Ze vertelt dat ze
veel last hebben van jongeren op het schoolplein. De medewerkers voelen zich onveilig als ze ’s
avonds als iedereen weg is naar huis gaan. Als de scholen dicht zijn is de opvang nog open.
Er zijn hekken rond de scholen geplaatst maar het hek is nog niet helemaal dicht.
Jongeren hebben ook recht op een plekje in de wijk. Als ze overlast veroorzaken wil Nynke dat
graag horen, dan kan ze met de jongeren gaan praten.
Volgende maand hoopt Nynke meer te kunnen vertellen en ze wil graag signalen uit de wijk
krijgen.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken
De samenwerkingsovereenkomst tussen de wijknetwerken en de gemeente is klaar. Op 15
december worden de handtekeningen gezet.
De gegevens voor de gemeentegids moeten ingediend worden. Omdat er nog geen nieuwe
voorzitter is, die vermeld kan worden, wordt het secretariaat vermeld in de gemeentegids. Dit
vindt men ook logischer.
Er heeft zich nog geen nieuwe voorzitter gemeld. Daarom wordt besloten om een advertentie te
plaatsen voor een nieuwe voorzitter. Ook wordt hij aangemeld bij de vrijwilligersvacaturebank
van de SVN.
René Hansen gaat na zijn voorzitterschap de pr-commissie versterken.
Ed Roelofs: de uitslag van de enquête over de bank op het grote veld is bekend: er zijn 85
enquêtes verstuurd, 44 mensen hebben gereageerd. Er waren wisselende reacties. 28 waren er
voor dat de bank blijft staan en 16 waren ertegen. De bank mag dus blijven staan.
De heer van de Biezen is het er niet mee eens. Er ontstaat enige discussie hierover.
De jongerenoverlast kan besproken worden met de jongerenwerker en de wijkagent.
Ed Roelofs: het hek bij de Roskamweide komt er.

5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
De nieuwe website voor de wijknetwerken wordt ingevuld. 1 november gaat hij de lucht in.
Daarbij wordt iets feestelijks georganiseerd.
Voor het “beste idee” is een jury samengesteld. Er wordt een datum gepland waarop de ideeën
gepresenteerd worden. Het winnende idee wordt uitgevoerd.
Snoesje: de vraag is of hiermee doorgegaan wordt of even een pauze ingelast wordt. Er komt er
nog een in december. De tekst hiervoor komt uit de workshop.

5b

Groen/grijs/blauw
Marijke van Vliet stapt per direct uit de commissie groen/grijs/blauw.
Er is dus een vacature voor deze commissie, voor de coördinatie hiervan.
Met het verslag wordt een stuk meegestuurd wat de commissie groen/grijs/blauw inhoudt.

5c

Thema-avond
Er waren 35 mensen bij de thema-avond “Veiligheid in de wijk”. De politie had het erg leuk
gedaan. Er waren goede stellingen om over te discussiëren. Men vindt dat het wel erg veel over
de Roma ging. Dat is een probleem wat erg speelt.
Het was een nuttige avond. Er is veel van geleerd. De volgende keer moet er een draaiboek
gemaakt worden en moeten er meer mensen bij betrokken worden.
Er volgt nog een evaluatie.
De tekeningen voor de borden in de wijk zijn verzonden naar de maker. Er komt een prijsopgave

en er wordt eerst een proef gemaakt.
6.

Vacature voorzitter
Behandeld bij punt 4.

7.

Concept vergaderrooster 2011
Cor van Staa vraagt om meer ruimte tussen de vergaderingen.
Besloten wordt om de eerste helft van 2011 om de twee maanden te vergaderen als proef om te
kijken hoe dat gaat. Er wordt dan vergaderd op de eerste dinsdag van februari, april en juni.
In de volgende vergadering wordt gesproken over een thema-avond over veiligheid.

8.

Rondvraag
Cor van Staa: de bewonerscommissie heeft klachten over het verkeer op de Batauweg tussen 7
en 8 uur. Wietse zegt dat daar niets aan te doen is.
Er moet nog een afspraak gemaakt worden om de thema-avond te evalueren.
Olga Hansen: namens het wijknetwerk is er bij de opening van de Evenaar een plant bezorgd.
Marijke van Vliet: sinds de McDonald’s geopend is is de omgeving bezaaid met lege bakjes en
bekertjes. McDonald is verplicht om binnen 1 km alles op te ruimen. De rommel kan gemeld
worden bij McDonald.
Ze heeft een melding bij de servicelijn gedaan maar daar niets meer op gehoord.
Ed Roelofs: de servicelijn moet binnen veertien dagen een reactie geven.
Heleen Buwalda: de straatnaambordjes variëren in lettertypen.
Er is een nieuw model bordjes gekomen.
Jos Eras: bij het groenonderhoud is niet alles gemaaid. Door het zware materieel wordt er veel
beschadigd.
De aannemer moet die schade herstellen.
Kan overlast een reden zijn om bomen te kappen? Dit kan bij de bomenschouw meegenomen
worden.
Corry van der Wurff: bij de verbouwing van het ROC komt er een verdieping bovenop.
Ed Roelofs zal dit uitzoeken.
Marianne Sleyffers: de fietspaden achter de bouwspeeltuin hebben geen naambordjes.
De bordjes moeten nog geplaatst worden.
Carol Brettschneider vraagt hoe het met het burgerinitiatief staat. Ed Roelofs vraagt dit na.
Ze vraagt naar de evaluatie van het feest bij de Nedereindse plas.
Er is overleg geweest tussen Nieuwegein en Utrecht. Zulke feesten zullen niet meer
plaatsvinden.
Carel van Dijk: er is onrust in de wijk door de Romajongeren.
Wietse Hamming: er is extra controle. Er wordt aan jonge agenten uitgelegd hoe ze met deze
groep om moeten gaan.
Roel Reijenga: als iemand overlast geeft en laveloos voor de deur ligt, wat is daar aan te doen.
Dan kan 0900 gebeld worden.
Bij de wijkschouw is vergeten de ledverlichting mee te nemen.
Wouter Kolff: prettig om de vergadering mee te maken. Hij is ook al met de wijkschouw
meegeweest.
De voorzitter overhandigt Marijke van Vliet en Wietse Hamming een bos bloemen en bedankt
hen voor hun inzet.

9.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 2 november 2010.

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

Wat
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Verbouwing ROC
Thema-avond veiligheid

Wie
E. Roelofs/W. Kolff
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