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Inkomsten: 

De inkomsten bestaan uit de subsidies van de woningbouwcorporaties en de gemeente en 

advertenties in de wijkkrant alsmede het restant 2019 (algemene reserve).  

Uitgaven: 

Initiatieven bewoners/derden 

In 2020 zijn diverse geplande activiteiten waaraan wij normaliter een financiele bijdrage verstrekken 

vanwege de corona-pandemie niet doorgegaan. Het gaat hierbij om de kleedjesmarkt met 

Koningsdag op de Nedereindseweg, De Drakenbootace, het Multicultifeest, de buurtcamping en 

lullen voor spullen. 

Wel is er een bijdrage geleverd aan het initiatie Bloeiend Nieuwegein, de stichting Buurtbus Batau en 

het beweegplein Batau. 

- Bloeiend Nieuwegein 

Dit initiatief heeft als doel om de biodiversiteit in de buurt te verhogen en de jeugd te 

betrekken bij de natuur. Afgelopen jaar is een eerste strook ingezaaid in samenwerking 

met de Margriet School Zuid. Het Wijknetwerk heeft hieraan een financiele bijdrage 

geleverd. 

- Stichting Buurtbus Batau 

Stichting de Baten nam bijna drie jaar geleden het initiatief om een laagdrempelige, 

sociale, vervoersservice voor senioren en hulpbehoevenden in Nieuwegein-noord te 

starten: De BatenBus. In 2019 is deze BatenBus ook beschikbaar gekomen voor 

wijkinitiatieven, zowel rechtstreeks voor bewoners als voor de wijkverbinders van 

Movactor. In maart 2020 is  de inzet van de BatenBus door de corona-crisis op een zeer 

laag pitje gezet. Aan de exploitatie van de bus heeft het wijknetwerk een financiele 

bijdrage geleverd. 

- Het Beweegplein Batau 

Beweegplein Batau is een initiatief van stichting de Baten en SportID en is gerealiseerd 

nabij sporthal de Waterlelie nabij Batauweg/Nedereindseweg. Het beweegplein wordt 

voornamelijk gerealiseerd t.b.v. de bewoners van Batau Noord en Zuid. Zo zal het 

worden opgenomen in de routes van de diverse wandelclubs die vanuit SportID en 

Movactor worden geïnitieerd en gaan de nabijgelegen scholen het plein promoten en 

gebruiken om de kids (nog) meer aan het bewegen te krijgen. Maar uiteraard is ook de 

individuele bewoner en zijn clubjes buurtbewoners welkom; het beweegplein is 

gewoon vrij toegankelijk. Ook aan dit initiatief heeft het wijknetwerk een financiele 

bijdrage geleverd. 

 

Initiatieven wijknetwerk 



Vanuit het netwerk Batau-zuid stonden afgelopen jaar het Halloweenfeest, de week van geluk, de 

wijkkrant en de bloemen-baskets gepland. Vanwege de Coronapandemie zijn alleen de bloemen-

baskets en de wijkkrant gerealiseerd. 

- Zoals elk jaar hebben de bloemenbaskets weer aan de lantaarnpalen gehangen. De reacties 

zijn onverminderd positief. De kosten zijn de kosten van de bloemen, het ophangen en het 

onderhoud.  

- De wijkkrant is ook weer drie maal gemaakt en verspreid. Uit de reacties blijkt, dat de krant 

goed gelezen wordt. En ook hier zijn de reacties positief. De kosten betrekken de redactie en 

het drukken en verspreiden. 

Bedrijfsvoering 

- Dit betreft de eigen kosten van het wijknetwerk. Daarin zijn begrepen de kosten van het 

notuleren van de vergaderingen, de versnaperingen na de vergaderingen, attenties voor 

leden wijknetwerk bij ziekte en afscheid en een eindejaarscadeautje als dank voor het 

vrijwilligerswerk van het afgelopen jaar. 

 

Bestemmingsreserve 

- De factuur voor de bloemenbaskets en een factuur voor het notuleren van een vergadering 

van het wijknetwerk  zijn niet tijdig ontvangen dan wel door Movactor tijdig betaald zodat de 

afrekening nog kon plaatsvinden binnen het budget voor 2020.  

- Gebleken is dat de laptop van het secretariaat, aangeschaft in 2012, aan vervanging toe is. 

Geschatte aanschafprijs incl. toebehoren bedraag €870,-   

 

 

 


