
Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid  

dd 2-11-2020  

Kenmerk 2020-06   

Opgemaakt door Ans Wilbrink 

Aanwezig: Padmini Kanhai,  Hans Schenk ( ad interim voorzitter), Carol Brettschneider 

(penningmeester),   Ans Wilbrink(notulist), Frans Horst (lid ASD), Karel Riemersma, Hans Eimers, 

Audrey Story,  

Vaste genodigden: Sander Derksen(wijkmanager),  Amber Nefkens 

(wijkmanager),wijkwethouder Hans Adriani, Günther Creton,  Wietse Hamming  e.o. Janien 

Haars (wijkagenten) Myrte van der Gugten( Mitros wijkconsulente). 

 

1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda.                                                            

Hans Schenk opent de vergadering dit gaat moeizaam daar het digitaal gaat.  De 

vergadering van 26 oktober via de digitale weg ging niet goed vandaar dat we nu 

vergaderen op maandag 02-11-2020.                                                                                                          

Myrte van der Gugten (wijkconsulent van Mitros ) stelde zich voor. Zij volgt Werner 

Schmitz op. Als er vragen zijn  dan wil zij wel aanschuiven bij de vergadering.                                                                                                                                                  

a. er kunnen alleen nieuwe punten worden toegevoegd als men die niet van te 

voren had kunnen voorzien. 

Er zijn geen nieuwe punten ingebracht.                                                                                                                               

b. Afmeldingen met kennisgeving:  Marcel van  Montfoort(secretaris) en Ivon van 

Wijngaarden.                                                                                                                                                                   

afwezig zonder kennisgeving: Ralph den Blijden. 

 

2. Mededelingen:    geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bestuurlijke aangelegenheden:                                                                                                                

a.   Afscheid Liesbeth Foortse.                                                                                                               

Ivm met de corona is het afscheid van Liesbeth uitgesteld.  Eigenlijk was het idee om 

met z’n allen te gaan uit eten te gaan maar in deze corona tijd is en was dat niet 

verstandig. Nu zullen Carol Brettschneider en Marcel van Montfoort haar binnenkort 

thuis bezoeken en haar alvast een mooie bos bloemen en een cadeaubon brengen. 

Zodra de Corona dat toelaat zal Liesbeth ook nog een keer in de vergadering afscheid 

nemen.(Actie Carol Brettschneider en Marcel van Montfoort) 

b .Financiële rapportage 2020 t/m september 2020 incl. begroting.    

Er is nog geen financiële rapportage beschikbaar. Carol zal een actuele rapportage 

maken. (Actie Carol Brettschneider) 

                                                         

c.  Goedkeuring verantwoording subsidie 2019.        

De verantwoording over de subsidie 2019 is door de gemeente goedgekeurd.                                                                                           

d.  Aanvraag subsidie 2021. 



De aanvraag voor de subsidie 2021 is ingediend. Achteraf bleek dat de algemene reserve niet 

juist was vermeld. In de subsidieaanvraag 2021 is bij algemene reserve per 31 december 

2019 een bedrag van €12089,30 vermeld. Dit bedrag moet zijn € 10219,13.  Dit bedrag is ook 

opgenomen in de verantwoording over 2019. 

 De gemeente is hiervan per mail van 9-11-2020 op de hoogte gesteld en het juiste 

bedrag is in de mail opgenomen.  

e. kwartaalgesprek met de wijkwethouder.                                                                                              

Afspraak staat ingepland Hans Schenk neemt contact op met Marcel van Montfoort .  

(Actie Hans Schenk)    

                                                                                                       

3. Notulen van 27 maart 2020 Inc. de actielijst                                                                                                                                                        

a. vaststellen verslag. 

Verslag is goedgekeurd                                                                                                    

b. Doornemen actielijst.  

Niet besproken                                                                                                                                    

c. Termijnagenda.  

Niet besproken     

                                                                                                                                    

4. Bespreekpunten Wijkagent Janien Haars .                                                                                            

De cijfers geven een heel rustig criminaliteitsbeeld. We zien dat er veel mensen 

thuiswerken, want er is maar 1 auto inbraak geweest en 1 woninginbraak. In 

verhouding met andere tijden waarin er nog geen sprake was van het Covid-virus, 

zijn de cijfers nu heel laag .Er is een incident geweest waarbij een man op een 

bromfiets zijn geslachtsdeel heeft laten zien aan een mevrouw die aan het wandelen 

was.  

Er was nog een vraag over de buiten-beterapp. Dit is een app van de gemeente, 

waarbij je diverse meldingen kunt doen via je telefoon. Het werkt heel prettig, je 

maakt een foto, de locatie vind je telefoon automatisch en de melding word 

doorgestuurd naar de gemeente. Je kan onder andere melding doen  van een defect 

van het straatmeubilair, zwerfvuil en andere zaken.  

Er is veel overlast van vuurwerk in de wijken. Het is lastig omdat er vaak wat wordt 

afgestoken en de jeugd zich verplaatst waardoor zij moeilijk in de kraag te vatten zijn. 

Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk aan de voorkant te zitten, dus proberen we 

om illegaal vuurwerk in beslag te nemen. Hopelijk melden mensen zich bij ons als zij 

vermoeden hebben van opslag van vuurwerk. Dit kan via 0900-8844 of anders via 

meld misdaad anoniem.  

 

5. Fysieke  Leefomgeving.                                                                                                                                 

a. Hanging Baskets  2021 door Audrey Story                                                                                                

Audrey Story vertelt dat ze deze week worden leeggehaald. Er zitten een sensoren in 

de baskets zodat de bloemist weet wanneer ze water moeten hebben en dit beviel 

goed. De vraag is doen wij het volgend jaar weer? Unaniem is besloten dat we het 

weer doen. Carol Brettschneider vraagt aan Audrey Story of ze wil vragen aan de 



bloemist of hij de rekening mbt 2020 nog wil toesturen want dan kan ze het dit jaar 

nog betalen.                                                                                                                                   

b. Bestemmingsplan Batau door Jos de Vries.                                                                                                

Jos de Vries had zich wel aangemeld maar heeft geen camera etc. Op zijn pc dus hij 

hoorde ons niet.  Stuur hem een mail met de vraag of hij alles wat hij wilde zeggen 

naar Marcel van Montfoort wil sturen zodat het als nog in de notulen geplakt kan 

worden.                                                                                                                                                                       

Zoals eerder door Jos geschetst in het wijknetwerk heeft de Raad van State aan de gemeente 

opgedragen om het vervallen van de ecologische zone in het noordelijk deel van Batau-zuid 

terug te draaien.  Dit is inmiddels, in goed overleg met Jos de Vries,  correct gebeurd.  

Meer hierover is te vinden op de website van het wijknetwerk onder de tab “Wijkthema’s”  

en vervolgens het onderwerp “Bestemmingsplan Batau”.    

c. Stvz Aardwarmte door Jos de Vries.                                                                                                           
De bijeenkomsten van de zg. Warmteweken zijn achter de rug. Verslagen van deze 

bijeenkomsten zijn te vinden op 

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/duurzame+warmte/default.aspx   

Dat geldt ook voor de bijeenkomst van 13 oktober jl. die door Jos de Vries is bijgewoond. Jos 

heeft zich opgegeven voor de werkgroep met het thema Veiligheid en Schade. Een van de 

belangrijke onderwerpen die daar zal worden besproken is een Schadeprotocol. Daarover zal 

Jos tzt rapporteren aan het wijknetwerk.   

Jos wijst er op dat ook de website van Warmtebron (  https://warmtebron.nu/ ) veel goede 

informatie bevat waaronder een lijst van vragen met antwoorden.  

d. Stvz. Geluid A12 door Jos de Vries   

Jos heeft in een eerdere vergadering over dit onderwerp geschetst hoe volgens de wettelijke 

systematiek het geluid vanaf de Rijkswegen is geregeld. Kort gezegd komt het er op neer dat 

uitgegaan is van het geluidsniveau direct langs de rijkswegen zoals dat heerste in 2008 plus 

een extra toevoeging van 1,5 decibel.  Dat niveau is vastgelegd in zogenaamde 

Geluidproductieplafonds (kortgezegd: GPP’s); Dit is gebeurd om de honderd meter langs de 

rijkswegen, in zogenaamde referentiepunten. 

Dat geldt dus ook voor de A2 langs de wijk Batau. De bedoeling van de wet is (of was?) dat 

zodra de GPP’s dreigen te worden overschreden de beheerder van de Rijksweg (dit is 

Rijkswaterstaat) zich gaat beraden over   maatregelen om dit te voorkómen.   Rijkswaterstaat 

is verplicht  jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken langs alle rijkswegen in het land. 

Dit gebeurt in een “nalevingsverslag”.  Vorig jaar rapporteerde Jos over het laatste 

nalevingsverslag van dat moment, namelijk dat over 2017.  Daaruit bleek dat aan de oostzijde 

van de A2 ter hoogte van Batau op alle referentiepunten de GPP’s dreigden te worden 

overschreden.  RWS gaf daarbij aan dat zou worden onderzocht of met behulp van een 

nieuwe experimentele geluiddempende toplaag  op het wegdek het geluidniveau voldoende 

zou kunnen worden teruggebracht. Zoja, dan zou bij een volgende onderhoudsbeurt van de 

A2 vervanging plaatsvinden.  

Als zou blijken dat de experimentele toplaag niet voldoende geluiddempend effect heeft zou 

RWS onderzoeken of verhogen van de geluidschermen een goede oplossing is.  

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/duurzame+warmte/default.aspx
https://warmtebron.nu/


Intussen is het Nalevingsverslag 2018 verschenen.  Opnieuw is langs de wijk Batau sprake van 

zogenaamde dreigende overschrijdingen. Over de werking van de eerder beoogde 

experimentele toplaag is nog steeds geen uitsluitsel gegeven door RWS.   

Verontrustend is dat RWS als mogelijke maatregel om dit te voorkómen nu het volgende 

aangeeft: 

“De dreigende overschrijding wordt verholpen met een geluidbeperkende bronmaatregel 

(stiller wegdek) in combinatie met een procedure om het plafond aan te passen”.      

Anders gezegd: om overschrijding van de geluidnorm te voorkómen overweegt men om de 

geluidnorm dan maar te verhogen!   

Jos zal hierover contact opnemen met RWS. Voor de goede orde meldt Jos dat als RWS 

inderdaad wil overgaan tot het verhogen van de GPP’s ter hoogte van Batau  zij hiervoor een 

wettelijke procedure dienen te volgen ingeluid door een publicatie van het voornemen om 

dat te doen. De vraag aan eenieder is om de publicaties voorlopig goed in de gaten te 

houden. Deze vraag wordt ook voorgelegd aan de gemeente met het verzoek om zonodig 

direct het wijknetwerk te informeren zodat actie kan worden ondernomen. (actie Jos) 

                                                                                                                                        

6. Sociale leefomgeving.                                                                                                                                                              

Hoe worden we de meest sociale wijk (Allen)    

Padmini Kanhai  heeft aan het wijknetwerk een bijdrage gevraagd voor een AED voor 

onderhoud. 

Carol Brettschneider antwoord dat de bijdrage voor onderhoud niet kan. Wel is er mogelijk een 

bijdrage voor plaatsing. 

Hans Eimers : vindt het erg belangrijk dat er in de gehele wijk een AED moet komen te hangen 

maar vraagt zich af of daar het wijknetwerk voor moet opdraaien. 

Frans Horst vroeg zich af of er nu ook nog veel initiatieven van bewoners waren als bij de eerst 

corona golf: 

Hans Adriani : In de maanden maart/mei was er ook eenzaamheid onder de bewoners en er was 

toen veel initiatieven om wat en met elkaar te doen dat is nu minder. 

Bijstand cijfers nemen niet extra toe dat komt waarschijnlijk nog. 

ZZPers hebben een TOZO-uitkering gehad maar dat zijn er nu minder i.v.m. strengere regels. 

                                                                                                                                            

7. Communicatie door Hans Schenk.                                                                                                              

Wijkkrant komt in januari 2021 weer uit. Een ieder die een stukje wil schrijven kan dit 

doen en dat door sturen naar de redactie.   
                                                                                                                                 

8. Inbreng gemeente.                                                                                                                                                     

a.  Voorstellen Amber Nefkens opvolgster van Sander Derksen.    

Amber Nefkens verteld dat ze al 2 jaar werkt binnen de gemeente Nieuwegein zij 

heeft de subsidie aanvraag van het wijknetwerk voorbij zien komen , in die zin is ze 

wel bekend met het wijknetwerk. 



b. Update Rijtuigenhuis door Sander Derksen.                                                                                          

Sander Derksen vertelt dat het Rijtuigenhuis dicht is maar dat er wel een groep 

mensen zijn die eigenlijk wel door wilde gaan en nu opzoek zijn naar een ruimte 

binnen de wijk. Mitros wil wel een woning toezeggen maar dan een klein woning en  

tot nu toe is er steeds een grote woning leeg gekomen en daar hebben ze wel 

mensen voor. Lister wilde ook de woning op de landauerdrift 2 zelf terug hebben.  De 

groep mensen hebben nog wel contact met elkaar op veilige afstand. Frans Horst 

hoopt dat het wijknetwerk een vinger aan de pols houd want het is een goed 

initiatief.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
c. Update aanpak afval hotspots in de wijken door Sander Derksen.                                                                   

Er zijn nieuwe ondergrondse containers geplaatst in de rijtuigenbuurt , bij de grote 

parkeerplaats op Koetsdrift en op de Karosdrift. Er zijn ook borden bij de ondergrondse 

geplaatst met de mededeling dat er geen vuilnis er naast gezet mag worden  dat dit een 

boete op kan leveren.                                                                                                                                              

d.PMD per 1januari 2021 door Sander Derksen.                                                                                              

Sander Derksen vertelt dat per 1 januari alles weer qua afval bij elkaar mag daar de 

gemeente nu het afval laat na scheiden. Het na-scheiden is zo verbeterd  dat het 

beter gebeurt dan bij de bron en dat het nu goedkoper is. Daardoor hoeven er ook  

minder reinigingsautos te rijden door de wijken. Hans Eimers vindt dit erg jammer.  

Naar zijn menig is scheiden bij de bron beter dan na scheiden. Frans Horst merkte op 

dat islamitische mensen de ondergrondse kliko’s niet aanraken daar ze niet halal zijn 

en dat zou kunnen dat ze de vuilniszakken er naast zetten. Sander Derksen zei dat hij 

hiervan niets van gehoord had. De bewoners in de gemeente scheiden hun afval 

slecht, de goede nagelaten. Bij meer uit leg zouden we voor de volgende vergadering 

Sita Roeland kunnen uitnodigen. We zetten het ook op de agenda.  (actie Marcel)                                               

e. eenrichting verkeer Kersegaarde door Günther Creton.                                                                       

Günther Creton vertelt dat de  eenrichtingsverkeer op de Kersegaarde en de 

Kiss&ride niet door gaat omdat de omwonenden hier tegen hebben geprotesteerd. 

Gemeente wilde geen extra parkeerplaatsen maken maar wil het lopen en fietsen 

naar de scholen stimuleren. 

  

9. Initiatieven Bewoners.                                                                                                                         

Geen initiatieven ingebracht. 

                                                                                                                

10. Initiatieven Derden.                                                                                                                                           

a. Donatie Buurtbus.                                                                                                                                           

b. donatie Bloeiend Nieuwegein                                                                                                                 

c. donatie Beweegplein Batau.                                                                                                               

Deze donaties zijn allemaal ingewilligd.  

 

 

11.  Sluiting.                                                                                                                                            

a. Termijnagenda 2020 (zijn er nog aanvullingen?)     

Geen aanvullingen. 



                            

b. Agenda punten volgende vergadering 

Geen punten ingebracht.                                                                                                                 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

 

Volgende vergadering is op maandag 14 december 2020. 

 

 


