
 

Aanwezig: Hans Schenk ( ad interim voorzitter), Carol Brettschneider, Ans Wilbrink(notulist), 
Karel Riemersma, Audrey Story, Marcel van  Montfoort(secretaris), Ivon van Wijngaarden, Ingrid de 

Vries( penningmeester), Jos de Vries, Peter Mennen.                                                                                                                                                                 

Vaste genodigden: wijkwethouder Hans Adriani, , Günther Creton, Janien Haars (wijkagente).  

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

Hans Schenk opent de vergadering  en is blij dat we nu weer fysiek bij elkaar zijn.                                                                                                                                                                                                                                    

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: Amber Nefkens (wijkmanager), Frans Horst (lid 

ASD), , Hans Eimers ,later las Marcel dat Hans Adriani zich afgemeld had via de mail, Padmini 

Kanhai en Esther Jansen(sport coach)                                                                                                                                                                   

afwezig zonder kennisgeving: Ralph den Blijden. 

 

2. Mededelingen:    geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bestuurlijke aangelegenheden:                                                                                                                

a. Financiële rapportage 2021 t/m mei 2021. (bijlage)  Ingrid de  Vries 

Is verder niet over gesproken alleen dat nu alles betaald is qua bezorging 

wijkkrantjes.                                                       

                                       

3. Notulen van 17 mei 2021 Inc. de actielijst                                                                                                                                                        

a. vaststellen verslag (bijlage). 

Verslag is goedgekeurd.                                                                                                                                 

Jos de Vries en Marcel van Montfoort hebben een gesprek gehad met de Jumbo over 

de aankomende verbouwing.  De achterkant van het complex waar Jumbo in zit 

wordt niets aangedaan wel aan de voorkant. Als er op de vergunning geen bezwaar 

komt dan start men met de renovatie in september en volgend jaar februari gaat de 

jumbo 2 weken dicht en wordt dan verbouwd. De vrachtwagens komen aanrijden van 

af het muntplein, chinees gaat weg en daar komt het laden en lossen. Situatie wordt 

dan wel verbeterd maar dit is ons pas achteraf meegedeeld en dat zouden we in de 

toekomst anders willen zien.                                                                                                    

b. acties en actielijst.  

Niet specifiek besproken.                                                                                                                                     

                                                                                                                                    

Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid 

d.d.  5 juli 2021 

Kenmerk 2021-04 

Opgemaakt door: Ans Wilbrink 

 



4. Bespreekpunten Wijkagent Janien Haars .    Janien Haars vindt het prettig dat we nu 

fysiek bij elkaar zijn. Criminele bewegingen zijn weer te zien nu de regels versoepelt 

zijn. De koplampen van de volvo auto’s  zijn erg in trek bij de dieven. De politie is met 

de gemeente in overleg hoe ze dit kunnen oplossen. Jeugd is ook meer buiten dus 

daar ook weer klachten over. Er word te hard gereden over de Batauweg daar gaan 

ze weer snelheidscontrole doen. Qua inbraak is het rustig.      

 

5. Fysieke  Leefomgeving.                                                                                                                                 

a. Hanging Baskets  2021 door Audrey Story                                                                                                

Audrey Story vertelt dat de contact persoon Hans Blijleven met pensioen gaat. Hij 

komt met de opvolger een keer bij Audrey Story  om kennis te maken. De baskets 

kosten per stuk €140,00.  Totaal hanger er 97 baskets door verschillende wijken die 

mee doen.                                                                                                                                    .                                                                                                                                        

6. Sociale leefomgeving.                                                                                                                              

Geen agenda punten.                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. Communicatie door Hans Schenk.                                                                                                              

Geen agendapunten. 
                                                                                                                                 

8. Inbreng gemeente.                                                                                                                                                     

a. STVZ projectenop de projectenkaart voor Batau-zuid door Gὕnther Creton.                                                            

Gὕnther Creton heeft ons over de volgende zaken al ingelicht:                                                                    

Vanuit Afval gebeurt er niets op korte termijn in Batau-Zuid.  Er zijn geen concrete 

plannen voor het verbeteren/moderniseren van de afval voorzieningen maar er 

wordt wel aan gedacht.                                                                                                            

Een aanvullende punt van ons is: denk aan de bewoners  neem ze mee in de 

verbetering qua afval.                                                                                                                            

Wegen  Alleen werkzaamheden in de buurt van de Braamgaarde.                                  

Bruggen(doorkijkje)   IN Batau-Zuid worden binnen 2 jaar, 2 houten bruggen 

vervangen aan de Moerbeigaarde en de Zonnegaarde. De vervanging zit nog in de 

opstart fase. Staat intern op de projectenkaart 2021-2022 .                                           

Verlichting.  Geen bijzonderheden.                                                                                                                          

Groen/Blauw. Snoei-/baggerwerkzaamheden hsdr staan op de planning: https:www. 

Hdsr.nl/zoeken@129812/baggerwerkzaamheden/.  Aankondigingsborden zijn 

geplaatst. Info: Paul van der Linde , toezichthouder van het waterschap, tel. 

0655883959.                                                                                                                                               

Overig.    Aansluitend aan Batau-Zuid, direct aan de Nedereindseweg loopt een 

initiatief voor een Urban Danceground/Urban beweegplein.                                                               

b. Resultaat enquête gemeente mbt wijknetwerk Batau_Zuid.                                                                  

c. STVZ project Beter Buurten,m.n. Gebouwendriften.                                                                        

d. nieuw participatiebeleid.                                                                                                                        

De punten b,c,d zijn niet besproken daar Amber Nefkens (wijkmanager) en Hans 

Adriani (wijkwethouder) niet aanwezig waren komen terug op de volgende 

vergadering. Onderling hebben we het er wel even over gehad maar we hadden geen 

antwoorden erop. 

mailto:Hdsr.nl/zoeken@129812/baggerwerkzaamheden/


 

9. Initiatieven/vragen Bewoners.                                                                                                                          

Geen agendapunten. 

 

10. Initiatieven Derden.                                                                                                                                                

Geen agenda punten.                                                                                                               

 

11. Bestuurlijke aangelegenheden.                                                                                                                        

Toekomst Wijknetwerk Batau-Zuid( zie bijlage)    Over dit punt hebben we wel 

onderling gesproken maar we willen graag de antwoorden van de gemeente hier op.  

Dit punt  komt weer terug op de volgende vergadering.   

 

                                                                                                                              

12.  Sluiting.                                                                                                                                            

Geen punten ingebracht.                                                                                                                 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

 

Volgende vergadering is op maandag 13 september as. 

 

 


