
 

Aanwezig: Marcel van Montfoort( secretaris), Audrey Story, Ivon van Wijngaarden, Jos de Vries, 

Ingrid de Vries(penningmeester)Hans Schenk (ad interim voorzitter), Karel Riemersma, Hans Eimers,   

Hans Schenk opent de vergadering en heet ons van harte welkom.     

2. mededelingen                                                                                                                                                                          

Afwezig met kennisgeving: Padmini Kanhai, Thijs van de Wal ( interim wijkmanager).                                                             

Afwezig zonder kennisgeving: Carol Brettschneider. 

3. Bestuurlijke aangelegenheden.                                                                                                                                                                 

a. financiële rapportage 2021t/m december ( bijlage volgt) door Ingrid de Vries.                                                                   

Ingrid de Vries zegt dat er verschil is in de bedragen bij Ingrid en Movactor. Betaling woningbouw 

vereniging is niet bij Movactor aangekomen. Dit wordt nog verder onderzocht en ze komt er op 

terug.                                                                                                                                                                                      

b.Vergaderplanning 2022 vaststellen.                                                                                                                                              

We hebben allemaal de planning gehad.  We gaan uit van de voorgestelde vergaderplanning.                                                                                      

c. planning wijkkrant.                                                                                                                                                                   

De bedoeling is dat er bij iedere deadline van de wijkkrant een oproep uitgaat via de site en facebook 

met de vraag of men een stukje wil schrijven voor de wijkkrant zodat er meer uit de buurt er in komt 

te staan.                                                                                                    

 d. aanmeldingen na oproep wijkkrant.                                                                                                                                                                                                                                                        

Er hebben wat buurtbewoners zich aangemeld om mee te denken in werk groep van Jos de Vries. Jos 

neemt zelf contact met ze op. Ook hebben er zich 2 kandidaten voor het Wijknetwerk gemeld. 

Marcel van Montfoort gaat hen benaderen. 

4.Notulen 5 juli 2021.                                                                                                                                                                    

a. vaststellen verslag (zie bijlage)                                                                                                                                      

n.a.v.  punt 4. Jos de Vries is benieuwd hoe het is gegaan met de snelheidsmeting op de batauweg en 

wat de uitkomst er van is. Verslag is goedgekeurd.  Daar Sander Derksen bij de vergadering 

aanschuift  en wij wat vragen hebben wil hij deze wel meenemen naar de gemeente toe.                                     

Vragen die gesteld zijn :                                                                                                                                                                                 

Hoe en wanneer zijn de snelheidscontroles gedaan en wat is de uitslag ervan?                                                                         

Knip in de Batauweg is niet bekend bij het wijknetwerken Batau Zuid en Noord                                                                                

ter hoogte van de walnootgaarde staat een bord dat v.a. 07-02 tot 04-03-2022 de weg is afgesloten 

(onduidelijk).                                                                                                                                                                                   

Aannemer neemt steeds meer ruimte in beslag voor de verbouwing van de Jumbo ook 

parkeerplekken worden in beslag genomen door hem en aan de kant van de batauweg komt er ook 

steeds meer plekken erbij.  Sander Derksen neemt deze vragen mee en zal het terugkoppelen kan zij 

dat het via Thijs van de wal gebeurt.                                                                                                                                                                       

Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-Zuid 
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Opgemaakt: Ans Wilbrink. 

 



b. doornemen actie en actie lijst.                                                                                                                                                                           

Is niet gedaan.    

9. Inbreng gemeente.                                                                                                                                                                                       

a. stand van zake project Betere buurten, m.n.  Gebouwendriften door Sander Derksen.            

Sander Derksen geeft een uitgebreide toelichting op de plannen, de aanpak, planning en samenhang 

met het project Warmtetransitie voor de zelfde buurt. Het Wijknetwerk verwacht een grote impact 

op de planning omdat beide projecten gelijk opgaan. 

Er is een presentatie over het project separaat beschikbaar. 

                                       

b. stand van zaken plannen knip Batauweg door Frits Piso                                                                         

De toelichting ging niet door daar Frits Piso niet aanwezig was.    

c. stand van zaken toekomst Wijknetwerk Batau_Zuid.                                                                                                       

we wachten nog steeds op de gemeente die heeft nog geen reactie op de brieven  gegeven, geen 

antwoorden op de vragen die in de brieven gesteld zijn.   Ook wachten we nog op een uitnodiging 

voor een bijeenkomst met andere wijknetwerken en de Gemeente.  

6.Fysieke leefomgeving.                                                                                                                                                           

Hanging baskets 2022 besluit door Audrey Story.                                                                                                                         

Wij doen weer mee met de hanging baskets. Er komen waarschijnlijk iet grotere baskets, de kosten 

zijn € 140,00 de gemeente betaald de btw.    

11. Initiatieven Derden.                                                                                                                                               

Aanvraag donatie kleedjes markt.                                                                                                                                       

Het bestuur van oranje vereniging doet een aanvraag voor een donatie voor de kleedjesmarkt op 

koningsdag . Wij steunen dit initiatief met € 250,00  afhankelijk of het doorgaat ja of te nee. 

12 Sluiting.                                                                                                                                                                    

Rondvraag.                                                                                                                                                                                           

Karel Riemersma is met de website bezig geweest hij wil graag een feedback hebben over hoe we de 

website vinden etc.  Opmerking van Karel is Als je de wijkkrant download dan werken de vinkjes in de 

artikelen wel.                                                                                                                                                                       

Ingrid de Vries vraagt zich af of we nog wat doen met NL doet. Dat is dan 11 en 12 maart wordt niet 

opgenomen in de financiën 

 


