
 

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

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

Audrey Story, Marcel van Montfoort(secretaris) , Jos de Vries, 

Vaste genodigden: Amber Nefkens (wijkmanager),wijkwethouder Hans Adriani, Günther Creton,  

Wietse Hamming  e.o. Janien Haars (wijkagenten)  

Genodigden: Cinta Roelofs (gemeente afval), Esther Jansen (buurtsportcoach), Michel van 

Kessel en Peter Mennen( wijkbewoners donkeregaarde.) Max Ravoo en Timo de Groot 

(Wijkboa’s). 

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

Hans Schenk liet op zich wachten dus opende Marcel van Montfoort  de digitale 

vergadering. Marcel van Montfoort heet de genodigden van harte welkom en vraagt 

of zij zich willen voorstellen.   

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

voren had kunnen voorzien. Er worden geen nieuwe agendapunten toegevoegd. 

b. Afmeldingen met kennisgeving: Ivon van Wijngaarden, Chantal Bos (Movactor)                                                                                                                                                                   

Afwezig zonder kennisgeving: Ralph den Blijden. 

 

2. Mededelingen:   Marcel van Montfoort deelt mede dat hij een mail gekregen heeft 

van de gemeente waarbij de gemeente aangeeft dat Movactor stopt om de financiën 

te doen voor het wijknetwerk Batau-Zuid.  Wij zijn nu met de gemeente in gesprek, 

zij willen dat wij een beheerstichting vormen met nog 2 andere wijknetwerken.  

Vanuit iedere wijknetwerk zou er dan 1 persoon in die beheerstichting kunnen zitten. 

Deze beheerstichting zou dan  de financiele taken kunnen uitvoeren ipv Movactor.  

Als bestuur willen wij meer informatie van hoe en wat. (actie Marcel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bestuurlijke aangelegenheden:                                                                                                                

a.   Aanschaf nieuwelaptop voor het secretariaat van het wijknetwerk (bijlage).  

Marcel van Montfoort licht nog even toe op wat er in de bijlage al staat. De laptop is 

zeer waarschijnlijk van 2012 en is zeer traag de accu is ook erg slecht. Met algemene 

stemmen wordt het goedgekeurd en mag Marcel van Montfoort een nieuwe laptop 

gaan kopen.                                                                                                                                   

b .Financiële  eind rapportage 2020 (bijlage)                                                                                                    

Carol Brettschneider vertelt dat de bloembaskets nog niet betaald zijn en dat de 

notulist het geld voor de notulen van november ook nog niet gehad heeft dus dat 

moet nog betaald worden.  Bas Meijer van de gemeente is er mee bezig maar ze 
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hoorde van Amber Nefkens dat hij ziek is. We vragen bij de gemeente  aan om de 

laptop en de baskets 2020 te betalen uit de overloop naar 2021. We vragen hiervoor 

een bestemmingsreserve aan bij de verantwoording 2020 zodat we niet extra gekort 

worden omdat we weinig uitgaven hadden in 2020 door Corona. Verantwoording 

voor 2020 moet opgesteld zijn voor 1 april 2021.   Marcel van Montfoort en Carol 

Brettschneider  maken samen de verantwoording van 2020 op en sturen dit naar de 

gemeente.                                                                                                  

c. Financiele rapportage 2021 t/m januari (bijlage).                                                                                       

Er zijn nog geen uitgaven geboekt. 

d. kwartaalgesprek met de wijkwethouder.                                                                                               

Voor het gesprek met de wijkwethouder zijn deze punten ingebracht:                                             

adm. Movactor , projectenkaart. Hans Adriani wil weten wat wij er precies van willen 

weten, Marcel van  Montfoort vertelt dat de info op de projectenkaart niet actueel is 

en wij willen graag weten wat daar aan gedaan kan worden. 

                                                                                                        

3. Notulen van 2 november 2020 Inc. de actielijst                                                                                                                                                        

a. vaststellen verslag ( zie bijlage) ,                                                                                                      

Jos de Vries n.a.v. blz. 4  stvz  geluid A12 moet A2 zijn.                                                                                        

Frans Horst  blz. 3 dreigende overschrijding van geluid  dat wordt toch overschreden? 

Jos de Vries. nee er was geen overschrijding van geluid, maar een zogenaamde 

dreigende overschrijding; dwz een overschrijding die naar verwachting binnen drie 

jaar zou gaan plaatsvinden. Wordt verder nog overgesproken bij punt 5.                                                                                                                          

Verslag is goed gekeurd en vast gesteld.    

                                                                                                                                                                                                                                        

4. Bespreekpunten Wijkagent Janien Haars .                                                                                            

Janien Haars kreeg een melding en moest weg. Amber Nefkens vertelde dat het 

rustig was in de wijk. 

  

5 Fysieke  Leefomgeving.                                                                                                                                 

a. Hanging Baskets  2021 door Audrey Story                                                                                                

Audrey Story vertelde dat ze gebeld is door Bep van Kouwen  uit Zuilenstein en die 

vroeg i.v.m. 50 jarig bestaan van de gemeente Nieuwegein of er ook andere bloemen 

in de baskets konden iets fleurigere. Audrey Story neemt nog contact op met Hans 

Blijleven  en we hebben het er nog over op de volgende bestuursvergadering. Want 

er zitten natuurlijk ook meer kosten aan. Hans Adriani vertelt dat er een subsidie 

regeling is voor 50 jaar Nieuwegein. We kunnen via Amber Nefkens daarvoor een 

aanvraag indienen. Amber stuurt de link door naar het wijknetwerk. (Heb hem niet 

meer).                                                                                                                                                                                                                                  

b. stvz. Geluid A2 door Jos de Vries.                                                                                                                     
In vervolg op de stand van zaken zoals gemeld in het verslag van 2 november 2020 meld Jos 

het volgende.  

Er is inmiddels een nieuw zg. Nalevingsverslag van Rijkwaterstaat verschenen. Dat gaat 

ditmaal over het kalenderjaar 2019.  Uit Bijlage A van dat verslag blijkt dat Rijkwaterstaat het 

werken aan oplossingen voor het verminderen van de geluidsoverlast afkomstig van de A2 



langs Batau-zuid  heeft opgeschort. De reden daarvoor zou zijn dat nu verwacht wordt dat de 

Geluidproductieplafonds (GPP’s)  (langs Batau-zuid) pas ná 2025 worden overschreden.  

In het vorige Nalevingsverslag (over kalenderjaar 2018) werd er nog van uit gegaan dat die 

overschrijding al vóór 2024 zou plaatsvinden waardoor voor Rijkswaterstaat de plicht 

ontstond om maatregelen voor te bereiden. Die plicht vervalt als het nog meer dan 5 jaar 

duurt totdat de GPP’s worden overschreden.   

Waarom duurt het nu plotseling meer dan 5 jaar voordat de GPP’s worden overschreden?  

Het blijkt dat Rijkswaterstaat uitgaat van gloednieuwe middellange termijn prognoses voor 

de verkeersintensiteiten. Dat zou te maken hebben met (citaat volgt) “de invloed van de 

coronacrisis op de Nederlandse economie en daarmee ook op de verkeersbewegingen op het 

landelijk wegennet”.   

Het scenario waar Rijkswaterstaat van uit gaat hanteert een prognose van per saldo 0%  groei 

van het totale wegverkeer over de komende 5 jaar. V.w.b personenauto’s  een groei van 

0,9% en voor vrachtverkeer een daling van 5%.  

Ter vergadering wordt gevraagd of dit allemaal wel past binnen de wettelijke kaders.  Jos 

heeft de indruk dat dit formeel waarschijnlijk het geval is maar dat wel de randen van de 

regels worden opgezocht.   Jos wijst er verder op dat het volgende Nalevingsverslag zal zijn 

over 2020. En dat is het jaar van de eerste grote lockdowns waardoor zonder twijfel de 

berekende geluidproductie flink zal dalen.  Jos gaat nog na of het zin heeft om enkele 

schriftelijke vragen te stellen aan RWS over het laatste Nalevingsverslag.    

 

6    STVZ speelvisie, ontwikkelingsvisie en geothermie-bron door Jos de Vries.                                  

Speelvisie: In de Raadsvergadering van mei 2019 is de Speelvisie Nieuwegein vastgesteld. 

Vervolgens is in het Wijknetwerk van 25 november 2019 door twee ambtenaren van de 

gemeente een uitgebreide toelichting  gegeven op de opzet en de bedoeling van deze 

Speelvisie.  Daarbij werd uitgelegd dat deze visie vooral bedoeld is om te inspireren, zeker 

niet als blauwdruk, en dat in de praktijk invulling altijd zal plaatsvinden in samenspraak met 

de buurt.  

Een maand of twee geleden is ambtelijk vanuit de gemeente contact opgenomen met Jos de 

Vries om de haalbaarheid af te tasten van bepaalde speelvormen op het groene veld gelegen 

achter de oude (te koop staande) boerderij aan de Nedereindseweg. Met behulp van 

Microsoft Teams heeft Jos een goed gesprek gehad met de betrokken projectleider die 

geassisteerd werd door de jurist die destijds het Bestemmingsplan Batau had begeleid. (Het 

betrokken groene veld ligt in de ecologische zone en is daardoor gevoelig.) De projectleider 

stelde voor om  bepaalde vormen van zg. “natuurlijk spelen” te realiseren op het noordelijk 

deel van dat veld en tegelijkertijd bepaalde werkzaamheden uit te voeren in het zuidelijk en 

westelijk deel die het ecologisch karakter zouden verstreken.  Door de projectleider is in 

hoofdlijnen uitgelegd wat bedoeld werd met “natuurlijk spelen” en door Jos is aangegeven 

dat naar zijn indruk dit een haalbaar plan zou kunnen zijn, ook binnen de kaders van de 

ecologische zone, en dat een eerste concrete schets verwelkomd zou worden uiteraard met 

de kanttekening dat natuurlijk wel bij de inspraakfase voldoende draagvlak gevonden zou 

worden.  



In een vervolggesprek leek het er op dat de projectleider de grenzen van het beoogde 

“natuurlijk spelen” erg ruim wilde trekken en zelfs verlaten. Jos heeft daar bezwaar tegen 

gemaakt en gevraagd om volstrekte duidelijkheid wat betreft de insteek van de gemeente.  

De beloofde reactie daarop is nog niet gekomen.  

De wethouder   geeft aan dat naar zijn herinnering de Speelvisie door de Raad is vastgesteld 

na zeer uitgebreide inspraak.  De concrete voorstellen daarin moeten dus zijns inziens in 

beginsel worden uitgevoerd. Als deze concrete voorstellen niet stroken met de in het 

bestemmingsplan vastgelegde ecologische zone zal die ecologische zone moeten worden 

aangepast met een nieuwe en verbeterde onderbouwing daartoe.    Wordt ongetwijfeld 

vervolgd.  

Stvz Ontwikkelingsvisie door Jos de Vries 

De zienswijze tegen de concept-Ontwikkelingsvisie is ingediend. Burgemeester en 

Wethouders zullen een reactie daarop voorbereiden en voorleggen aan de Raad. Indieners 

van zienswijzen worden daarover geïnformeerd. 

Stvz Geothermie-bron door Jos de Vries 

In vervolg op de stand van zaken zoals gemeld in het verslag van 2 november 2020 meldt Jos 

het volgende.  

Jos neemt als vertegenwoordiger van het Wijknetwerk Batau-zuid deel aan de werkgroep 

Veiligheid en Schade. Daarin zitten verder Warmtebron C.V., de BAN en een ambtelijk 

gemeentelijk vertegenwoordiger.  

Jos geeft aan dat zijn inzet zich vooral richt op het bevorderen dat er een goede 

schaderegeling tot stand komt waarbij ook zo veel als mogelijk gegarandeerd moet zijn dat er 

uiteindelijk ook fondsen beschikbaar zullen zijn om eventuele schadevergoedingen uit te 

keren.  Daarbij gaat het dan in het bijzonder om eventuele schades aan woningen e.d. in 

Nieuwegein ten gevolge van bevingen veroorzaakt door de winning van aardwarmte en/of 

bodemdaling.   De kans daarop zal wellicht heel klein zijn maar dat maakt het belang van een 

goede regeling niet minder. Er is op dit moment nog geen uitsluitsel maar door de 

wethouder is in een gesprek sowieso al aangegeven dat zij richting Warmtebron zich ook 

maximaal in zal spannen voor het tot stand komen van een goede schaderegeling.   De Raad 

heeft intussen ook unaniem uitgesproken dat dit aspect voorafgaand aan definitieve 

besluitvorming geregeld moet zijn. Ook dit wordt dus ongetwijfeld vervolgd.     

 

6 Sociale leefomgeving.                                                                                                                                                              

Hoe worden we de meest sociale wijk (Allen)   

Niet besproken. 

                                                                                                                                                    

7 Communicatie door Hans Schenk.                                                                                                                     

Karel Riemersma vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van de website met 

onderbouwing wil hij dit graag weten van de gemeente de andere websites van de 

wijknetwerken worden weinig  vernieuwd. Amber Nefkens. Gemeente vindt het 

wijknetwerk erg belangrijk   ze willen er niet vanaf ze zouden graag zien dat de 



websites van het wijknetwerk   via de gemeente website gaat en niet via de 

Nieuwegeinse wijken. 
                                                                                                                                                                                                                                             

8 Inbreng gemeente.                                                                                                                                                     

a.  Voorstellen 2 nieuwe boa’s en wel Max Ravoo en Timo de Groot.    

Zij zijn beide per 1januari 2021 in dienst bij de gemeente  Dit is een nieuwe stap voor 

hun en ze kijken/ zoeken wat voor problemen ze tegenkomen in de wijk Batau- Zuid. 

Marcel van Montfoort  heet ze van harte welkom.                                                                                                       

b. Nieuw afval beleid door Cinta Roelofs.                                                                                                             

Cinta Roelofs stelde zich aan begin van de vergadering al voor. Zij is op uitnodiging 

van het wijknetwerk om ons meer te vertellen over waarom we overgegaan zijn op 

na-scheiding.  Maart 2020 is er een in de gemeenteraad besloten tot na-scheiding  en 

dat ging in per 01-01-2021. De machines die daarvoor gebruikt worden, bij de 

reinigingsverwerking zijn sterk verbeterd en nemen veel plastic en blik uit het afval 

vandaan soms beter als scheiding bij de bron.  De gemeente hoopt dat ze dan minder 

vaak de wagens van RMN hoeven te laten rijden voor het afval. Het blijkt dat de 

frequentie voor restafval zo blijft dus 1x in de 2 weken. Nu alles in de grijze kliko mag 

hebben de mensen veel afval en zijn de kliko’s erg vol.                                                                                        

Marcel van Montfoort merkt op dat voorheen er 1x plastic en 1x restafval werd 

opgehaald per 2 weken. Nu is er nog maar 1x restafval met plastic per 2 weken. Een 

achteruitgang dus.                                                                                                                                                                

Cinta Roelofs vertelt dat vaker ophalen van grijze kliko niet begroot is want alles zit 

nu in de na-scheiding, dus geen geld voor 1x p.w. de grijze kliko te legen. De 

bedoeling was dat wij als gemeente in 2017 – 2020 restafval zouden verminderen  

maar we zitten te hoog. In de zomer weten we meer hoe en wat.                                                                                                                                       

Hans Eimers merkt op dat de raad zo weinig restafval wil en vind het principieel een 

foute richting.                                                                                                                                                         

Karel Riemersma. Vraagt zich af of plastic nu gezien wordt als restafval?                                   

Gft kliko wordt die  van de zomer wel iedere week geleegd?                                                                                                                                                                

Cinta Roelofs . nee is gescheiden dit wordt in de na scheiding uit het restafval 

gehaald de bewoners scheiden onvoldoende de goede uitgezonderd.   Ja die wel.                                                                                                                                                                                                                                                                                
c. terugkoppeling bewoners avond 4 februari openbare ruimte achter woning Braam-

/Wijnbes-/Druivengaarde door Amber Nefkens.                                                                                                     

Amber Nefkens vertelt over het pleintje dat wordt anders ingedeeld. Men wil daar 

graag een tuimelrek. Marcel van Montfoort heeft contact gehad met de omwonende  

en geadviseerd om eerst contact op te nemen  met het Geinsgeluk en als er dan nog 

tekorten zijn dan kan men het nog vragen bij het wijknetwerk,   
d. strenger handhaven parkeren rijtuigenbuurt door Amber Nefkens                                                                                                   

Amber Nefkens vertelt dat er een wijkbericht in de rijtuigenbuurt is uitgegaan met de 

mededeling dat er strenger gecontroleerd wordt op het fout parkeren. De boa’s zijn al 

begonnen met waarschuwingen en daarna volgt een boete bij herhaling van fout parkeren. 

 

9 Initiatieven/ vragen Bewoners. Bewoners.                                                                                                                         

a. Voorstel bijdrage AED in de buurt van de donkere gaarde (bijlage).                                                                      



Michel van Kessel heeft om een bijdrage gevraagd bij het wijknetwerk voor 

ondersteuning plaatsen van een AED. Dit doet hij samen met Peter Mennen.  Zij 

hebben al rondgekeken  hoe en wat en zou dit nu samen kunnen doen met Padmini 

Kanhai, zij is bezig met een AED in de rijtuigen buurt.                                                                                                  

Hans Adriani tipte nog neem contact op met wijknetwerk Fokkesteeg en Blokhoeve 

want daar zijn ze al bezig.                                                                                                                        

Marcel van Montfoort geeft aan dat eenmalige donatie mogelijk is, maar niet 

structureel. Amber Nefkens neemt contact op met de andere wijknetwerken en 

maakt dan een aparte groep aan.                                                                             Hans 

Eimers merkt op dat er wel een AED hangt bij de Jumbo maar deze is in de avond 

dicht. Zijn ervaring is ook dat de hulptroepen erg snel ter plaatse zijn. Bij hem zou een 

AED aan de muur geplaatst kunnen worden. 

Peter Mennen. De dichtheid van de AED kan niet groot genoeg zijn hoe meer hoe 

beter.                                                                                                                                                                 

b. Bankje Bartelsgaarde door Amber Nefkens.    Amber heeft een gesprek gehad met 

een bewoonster uit die buurt en die had het over een bankje tegen de eenzaamheid 

en of die geplaatst kan worden Amber vraagt of ze die bewoonster door kan 

verwijzen naar het wijknetwerk.                                                                                                                         

c. buurtsportcoach. Esther Jansen.     Zij vertelt dat ze buurtsportcoach is voor de 

wijken Galecop en Batau-Noord en -Zuid  als we vragen hebben over bewegen dan 

kunnen we met haar contact opnemen.   

                                                                                         

10 Initiatieven Derden.                                                                                                                                  

geen agendapunten.   

                                                                                                                                        

11  Sluiting.                                                                                                                                            

a. Termijnagenda 2021( bijlage zijn er nog aanvullingen?)                                                                       

b. Agenda punten volgende vergadering 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 

Volgende vergadering is op maandag 29 maart 2021.                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 


