Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 7 september 2010
Aanwezig: Corry van der Wurff, Carel van Dijk, Yvonne van Delden (Portaal), Mila Flos, Hedy
Verwey, Haitze de Jong (Leefbaar Nieuwegein), Carol Brettschneider, J. v.d. Biezen, Olga Hansen,
René Hansen (voorzitter), Albert Penners (SWN), Ed Roelofs (wijkmanager), Heleen Buwalda, Wietse
Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink (verslag)
Afwezig: R. Reijenga, M. van Vliet, H. Boer, H. Schenk, K. Oomen, C. van Staa, R. Blom (CDA),
W. Kolf (wijkwethouder), C. Nauta (gemeente)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Corry Nauta is weer aan de beterende hand.
De jongerenwerkers zijn niet aanwezig zodat het punt van de jongerenoverlast blijft staan.
René Hansen stopt eind van dit jaar als voorzitter, dus is er een vacature voor een nieuwe
voorzitter. Er heeft zich nog niemand gemeld hiervoor.

2.

Verslag vergadering 1 juni 2010
N.a.v. punt 2: er is een nieuwe folder over de cursussen van de vrijwilligersacademie. Heleen
Buwalda zal die aan iedereen mailen. De jongerenwerker Tim Boere is vertrokken uit de SWN.
N.a.v. punt 5a: de officiële opening van de Evenaar is op 30 september, tussen 16.00 en 18.00
uur is iedereen uitgenodigd.
N.a.v. punt 8: de zin: “Het is een vertegenwoordiging van wijkbewoners waarmee de gemeente
kan communiceren.” veranderen in: “Het is een vertegenwoordiging van wijkbewoners waarmee
de gemeente communiceert.”
Actielijst
De verkeerssituatie op het Muntplein: het is een probleem voor stadstoezicht om ter plaatse te
zijn als er problemen zijn bij het laden en lossen.
Hierover moet weer met Lidl gesproken worden.
Ed Roelofs heeft de nieuwe tekening van het verkeersplan.
Stadstoezicht moet hier ook bij betrokken worden.
Besloten wordt om iemand van stadstoezicht uit te nodigen voor de volgende wijknetwerkvergadering om wat meer te weten te komen over hun werkzaamheden en vragen te kunnen
stellen over zaken die spelen.

3.

Nieuws van de gemeente
Ed Roelofs: er gaat een brief met tekening over waar honden wel en niet mogen komen naar het
wijknetwerk. Hierin staat hoe de situatie nu is en het wijknetwerk kan bekijken of er
aanpassingen nodig zijn. Er wordt geïnvesteerd in handhaving, vooral bij de speelterreinen wordt
er beter opgelet.
De bank op het grote veld bij de Vuurvliegweide: de enquêtes zijn klaar en worden
rondgebracht.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
Heleen Buwalda is naar de bijeenkomst van Rijkswaterstaat over de A2 op 3 juni in de Lantaarn
geweest. Ze heeft iedereen een verslag daarvan gestuurd. Er zullen 228 woningen last hebben
van lawaai. Er worden ter plaatse geluidswerende maatregelen genomen.
Carel van Dijk vindt dat het te mooi wordt voorgesteld. Het kan later tegenvallen.
Ook kan de luchtkwaliteit slechter worden.
Geluidsoverlast muziekfeest Utrecht op 10 juli: het feest was op de helling bij de Nedereindse
plas en gaf veel geluidsoverlast. Het gebied valt onder de gemeente Utrecht maar is geen
eigendom van de gemeente Utrecht. Er is contact hierover geweest met de gemeente Utrecht.
Waarschijnlijk zullen hier verder geen feesten meer gehouden worden. Maar voortaan moeten er
afspraken gemaakt worden tussen de gemeenten over dit soort activiteiten.
Verzoek om subsidie voor buurtfeesten Pauwoogweide en Hagedisweide: de werkgroep budget

heeft deze toegekend.
5.
5a

Verslagen commissies
PR en communicatie
De PR-commissie heeft het erg druk. Er is uitbreiding nodig, een vast lid is nodig, maar hulp bij
activiteiten is ook welkom.
De nieuwe website voor de wijknetwerken is klaar. Er komen twee instructieavonden. De eerste
is op 15 september.
Voor de actie “Het beste idee” zijn vier ideeën binnengekomen. Er wordt een jury samengesteld
om de ideeën te beoordelen. De jury bestaat uit iemand van de financiële commissie, de PRcommissie en iemand uit het wijknetwerk.
Er wordt een avond gehouden waarop de indieners hun idee kunnen toelichten, dan wordt er één
idee uitgekozen dat de prijs krijgt. Er wordt een feestelijke prijsuitreiking georganiseerd.
Er worden criteria opgesteld waaraan het idee moet voldoen, zoals de saamhorigheid bevorderen,
degenen die het idee hebben ingediend moeten ook zelf aan de uitvoering meewerken.
Op 25 september is de burendag.

5b

Groen/grijs/blauw
Er hebben 25 mensen meegefietst met de fietsschouw. Ed Roelofs merkt op dat Marijke van
Vliet en Roel Reijenga veel werk hebben gedaan om de punten in de route te verwerken. Er zijn
later nog wat punten binnengekomen, die worden ook meegenomen. Doordat het donker werd
zijn er enkele punten overgeslagen maar die worden wel meegenomen. Dit jaar is er niet gelet op
de punten voor gehandicapten, vorig jaar is dit wel gebeurd.
Er wordt een schouwrapport opgesteld. De planning wordt gemaakt en komt dan iedere
vergadering aan de orde.
Voorgesteld wordt om de route eerder bekend te maken dan op de avond zelf. Dan kunnen
bewoners ook meefietsen of een gedeelte meedoen.
Albert Penners meldt dat het wijknetwerk voortaan zelf een aanvraag voor de vergaderruimte
moet indienen en zelf de sleutel moet ophalen en de bar verzorgen.
Albert Penners is er voor de ondersteuning van de bewoners en het wijknetwerk. Hij kan bij
vragen vanuit het wijknetwerk advies en ondersteuning geven.
Ed Roelofs: het hek bij de Roskamweide komt er zoals dat afgesproken is.
De bordjes voor het Meikeverpad zijn er nog niet.
Er is een bomenlijst opgesteld. Mensen die mee willen lopen bij de inventarisatie van de bomen
kunnen zich aanmelden. Dit gebeurt na 22 september. Corry van der Wurff meldt zich hiervoor
aan.

5c

Thema-avond
De uitnodigingen voor de thema-avond “Veiligheid in de wijk” zijn de deur uit.
Wietse Hamming legt in het kort uit wat de bedoeling is. Aan de hand van stellingen wordt er
gediscussieerd. Bewoners wordt gevraagd hoe ze de veiligheid in hun wijk beleven en wat ze er
zelf aan kunnen doen. Er wordt gesproken over inbraakpreventie.
Evaluatie vakantiekaart: andere wijknetwerken hebben dit overgenomen. Volgend jaar wordt het
weer gedaan.
Borden in de wijk: er is een proef naar de fabrikant. Er zijn vier locaties waar de borden komen.
De afdeling beheer stelt een contract op.

6.

Verslag deputatie naar wijkplatform Batau-Zuid
Heleen Buwalda en René Hansen zijn naar de vergadering van het wijkplatform Batau-Zuid op 1
juli geweest.
De vraag om samen te gaan komt van het wijkplatform Batau-Zuid.
De gemeente ziet heel Batau als een servicezone, er komt straks een centrum voor beide wijken
in de nieuwe Baten.
Het wijkplatform Batau-Zuid is anders dan Batau-Noord. In Batau-Zuid zit ieder lid meer voor

zijn eigen belangen in de buurt dan voor de gehele wijk. Er zijn wel twee actieve
bewonersorganisaties.
De voorzitter van het wijkplatform is overheersend maar hij stopt aan het eind van het jaar. Er is
enige zorg dat het wijkplatform dan niet meer goed zal functioneren.
Er volgt een discussie over wel of niet samengaan.
Kort samengevat: niet iedereen is er voor om samen te gaan. Er zijn praktische punten: het wordt
een erg grote groep als beide wijknetwerken samen vergaderen.
De samenwerking moet wel op gelijke basis. Het moet niet zo zijn dat Batau-Noord Batau-Zuid
gaat ondersteunen. Batau-Zuid moet eerst zijn eigen problemen oplossen voor er over
samenwerking gesproken kan worden.
Ed Roelofs zegt dat hij samen met andere wijkmanagers gaat bespreken of ze Batau-Zuid wat
kunnen ondersteunen. Het zou slecht zijn als het wijkplatform niet meer of niet goed zou
functioneren.
Besloten wordt om dit eerst af te wachten voor er verder gedacht gaat worden over
samenwerking.
De voorzitter zal dit met de voorzitter van Batau-Zuid bespreken.
7.

Scholen, speelvoorzieningen en veiligheid
Wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

8.

Rondvraag
Albert Penners: de data voor de vergaderingen voor 2011 moeten aan de facilitair manager Roel
Schulting doorgegeven worden.
Ed Roelofs: de uitnodigingen voor de thema-avond aan de bestuurders zouden eerder verstuurd
moeten worden, dan kunnen ze er rekening mee houden in hun agenda. Nu kunnen ze niet bij de
avond zijn.
Haitse de Jong zit voor Leefbaar Nieuwegein bij het wijknetwerk.
Men wil graag de voornamen bij de aanwezigen vermeld hebben.
Carel van Dijk gaat maandag naar de klankbordgroepvergadering.

9.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 5 oktober 2010.

Actielijst
Datum
05-01-10
11-05-10
07-09-10

Wat
Verkeerssituatie Muntplein, laden en lossen
Uitnodigen jongerenwerkers
Uitnodigen stadstoezicht

Wie
E. Roelofs

Einddatum

