
 

Aanwezig: Padmini Kanhai, Carol Brettschneider, Ans Wilbrink(notulist), Frans Horst (lid ASD), 

Karel Riemersma, Audrey Story, Ivon van Wijngaarden, Ingrid de Vries(penningmeester),Jenny 

Schenk (i.p.v. Hans Schenk), Marcel van Montfoort(secretaris), Fleur Wouterse. 

Vaste genodigden: Thijs van der Wal(wijkmanager),  Wietse Hamming en Janien Haars 

(wijkagenten),Laura Verroen en Carla ten Kate van Tertium (in opdracht van de gemeente) 

 

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

Marcel van Montfoort heet iedereen welkom. Hij vertelt dat hij het atelier 

gereserveerd had maar die is bezet dus we konden er niet terecht vandaar dat we de 

vergadering houden in de ontvangsthal. Daar er nieuwe gezichten zijn stelt Marcel 

van Montfoort voor om even een voorstelrondje te doen.                                                                                                                              

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

voren had kunnen voorzien. 

Er zijn geen nieuwe punten ingebracht. 

     

2. Mededelingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a.  Afmeldingen met kennisgeving: Hans Eimers, Hans Schenk(interim voorzitter), Jos 

de Vries                                                                                                                                                                   

afwezig zonder kennisgeving: Ralph den Blijden.                                                                                          

b. Fleur Wouterse stelt zich voor.                                                                                                                    

Fleur Wouterse vertelt dat ze uit Tiel hierheen is verhuist en ze woont nu 1,5 jaar in 

Nieuwegein. Ze heeft een administratieve functie. Ze stapt er open in en kijkt wat er 

op haar pad komt en wat haar leuk lijkt. We heten haar van harte welkom. 

 

3. Bestuurlijke aangelegenheden:                                                                                                                 

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

Er zat een verschil in de bedragen tussen ons en Movactor. Het  blijkt dat het in de 

betalingen zat van de woningbouw verenigingen. Wij kregen dat pas in januari 2022 

betaald.                                                                                                                                                                  

Spullen voor de mantelzorgdag liggen allemaal bij Karel Riemersma in huis, daar deze 

het afgelopen jaar niet doorging i.v.m. corona.   

 

Wij wachten nog op een verzoek van de gemeente voor verantwoording financiën 

2021 Thijs van der Wal gaat het vragen.                        
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b. Stand van zaken toekomst Wijknetwerk Batau-Zuid.                                                                                           

Wij wachten nu af tot dat de nieuwe raad is geïnstalleerd. Er komt een bijeenkomst 

van alle wijknetwerken en dat is 14 of 21 mei a.s., dit vertelde Thijs van der Wal  en 

hij denkt dat er dan 1 of 2 personen per Wijknetwerk verwacht wordt. We wachten 

op de uitnodiging.                                                                                                                                      

c. Afscheid en op welke wijze Liesbeth Foortse en Carol Brettschneider (als 

penningmeester).                                                                                                                                                                    

We zijn het er over eens om met z’n allen te gaan eten en wel op een vrijdag en dan 

om 18.30 uur in de Middenhof.   Ingrid de Vries regelt het.                                                                                                                 

d. WTV start op 30 maart door Jos de Vries.                                                                                          

Er hebben zich 4 mensen aangemeld voor de werkgroep warmtetransitie (WTV). Jos 

de Vries is voorzitter van deze werkgroep en de eerste bijeenkomst is op 30 maart 

a.s.  

 

4. Notulen van 7 februari 2022.                                                                                                                                                        

a. vaststellen verslag(Zie bijlage) 

Verslag is goedgekeurd.  

De kleedjesmarkt op 27 april aan de Nedereindseweg gaat toch door. Het 

vrijwilligershuis heeft de organisatie overgenomen. De gemeente werkt erg mee om 

de vergunningen snel goed te keuren. Frans horst wil genotuleerd hebben dat de 

gemeente een compliment verdient voor deze soepele medewerking.                                                                                                   

                                                                                                                                    

5. 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 wordt 

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.                                                                                                                    

 

6. Bespreekpunten Wijkagent door Wietse Hamming en Janien Haars.                                                      

a. meldingen in Batau-Zuid                                                                                                                             

Politie is blij dat de corona tijd voorbij is. Er is weer roering in de wijk. Wietse 



Hamming vertelt dat er meer fietsdiefstallen zijn en geeft een advies om de fiets met 

nog een extra slot buiten de ketting die men er vaak bij heeft te kopen want men 

krijgt het slot open met een Poolse sleutel( dit wordt zo genoemd daar er polen mee 

bezig waren).                                                                                                                                                 

Janien Haars vertelt dat er veel oplichting plaatsvindt via WhatsApp en internet. Ze 

deelt een foldertje met tips uit. Op 26 april a.s. komt de politie met een grote 

voorlichtingswagen aan de Florijnburg met informatie over veiligheid etc. 

                                                                                                                                     

7. Fysieke  Leefomgeving.                                                                                                                                 

a. Hanging Baskets  2022,  stand van zaken door Audrey Story                                                                                                

Audrey Story vertelt dat er 81 baskets zijn besteld, in onze wijk komen er 26 en in 

Batau-Noord 25 en 30 in Jutphaas. De planten die er ingaan zijn bijen en vlinder 

vriendelijke planten. Waarschijnlijk komen er ook nieuwe grotere  baskets te hangen 

maar dit gebeurt pas na de ijsheiligen.  Kosten blijven gelijk € 140,00 per baskets de 

gemeente betaalt de BTW.                                                                                                              

b. A 12 Zone door Laura Verroen en Carla ten Kate  van Tertium.                                                                                                 

Op de site van de gemeente is een korte samenvatting van deze bijeenkomst 

geplaatst. Zie navolgende link: https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/de+a12-

zone/nieuwsberichten/2198573.aspx?t=In-gesprek-met-Wijknetwerk-Batau-Zuid 

 

8. Sociale leefomgeving.                                                                                                                                

Geen agendapunten    

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9. Communicatie door Hans Schenk.                                                                                                                                     

a. stads marketing door Karel Riemersma en Padmini Kanhai.                                                                             

Een verslagje van Karel Riemersma en de gemeente zijn aan dit verslag gehecht.                                                                                                   

b. Ondersteuning Hans Schenk.                                                                                                                        

Marcel van Montfoort vraagt aan Karel Riemersma of hij Hans Schenk wil 

ondersteunen.  Karel geeft aan dat hij dit wel wil. Marcel en Hans gaan nog met Karel 

om de tafel zitten. Karel komt dan in het vervolg ook bij de bestuursvergadering.     

 
                                                                                                                                                                                                                                         

10. Inbreng gemeente.                                                                                                                                                     

a.  betere buurten gebouwendriften.                                                                                                              

Op 30 maart is er een bijeenkomst in de wijk waar alle wijkbewoners voor zijn 

uitgenodigd.                                                                                                                                                   

Er werd ons gevraagd door Sander Derksen: welke rol willen wij als Wijknetwerk 

kunnen spelen?                                                                                                                            

Antwoord van ons is: Vinger aan de pols houden en een luis in de pels  dat zien wij als 

onze rol. 

Thijs van der Wal vertelt dat ze huis aan huis  hebben aangebeld, en hopen op een 

grote opkomst. We horen van Ivon van Wijngaarden hoe en wat. 

 

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/de+a12-zone/nieuwsberichten/2198573.aspx?t=In-gesprek-met-Wijknetwerk-Batau-Zuid
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/de+a12-zone/nieuwsberichten/2198573.aspx?t=In-gesprek-met-Wijknetwerk-Batau-Zuid


11. Initiatieven Bewoners.                                                                                                                         

Geen agenda punten. 

                                                                                                                

12. Initiatieven Derden.                                                                                                                                           

a. Donatie kleedjes markt gaat niet door.                                                                                         

Vrijwilligershuis organiseert het nu.                                                                                                                                             

 

13.  Sluiting                                                                                                                         

Volgende vergadering is op maandag 16 mei 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Themamiddag bijeenkomst stadsmarketing 23 maart 2022. 

Afgevaardigden van WNW-Batau-Zuid:   Padmini Kanhai en Karel Riemersma. 

Verslag door Karel Riemersma. 

Sprekers en presentatie op de themamiddag: 

- Burgemeester Frans Backhuijs 

- Wethouder Ellie Eggengoor (VVD) 

- Stadsmarketeer Suzan Aardewijn 

- Fenno Koops en Niek vd Veen van grafisch bureau "Die Jongens" over de grafische 

   vormgeving en huisstijl van het thema "stadsmarketing" 

 

Doel van stadsmarketing:  "Trots op Nieuwegein" 

Nieuwegein is van oudsher een "hotspot" voor logistiek georiënteerde bedrijvigheid, Nieuwegein ligt 

op het kruispunt van wegen welke Noord met Zuid en West met Oost verbinden.   Door Nieuwegein 

stromen ook belangrijke waterwegen.  Veel binnenscheepvaart.   Dit maakt Nieuwegein tot een 

interessante vestigingsplek voor bedrijven, maar… wil je er ook wonen? 

Een paar negatieve gevoelens waar we nodig vanaf moeten: 

- Nieuwegein slaapstad! 

- Ik wil er niet dood gevonden worden! 

- revolutiebouw! 

- Ik land hier nu even, maar ben zo snel mogelijk weer weg… 

Hoe komt dit?   Nieuwegein is ontstaan uit twee dorpen Jutphaas en Vreeswijk.    

Nieuwegein is in de ’70 jaren van de vorige eeuw aangewezen als “groeikern” en woonstad voor 

forensen woon/werkverkeer voor bedrijven uit “groot regio Utrecht”.    Door de explosieve groei van 

de bevolking met name “import” van alleen relatief jonge mensen raakte de demografische opbouw, 

voor wat betreft leeftijd, “uit balans”.  Deze jonge mensen vestigden zich in Nieuwegein; ja om te 

slapen, ’s ochtends vroeg te vertrekken en ‘s avonds laat weer terug te komen om…  …weer te 

slapen!   Nieuwegein slaapstad…     

 



Maar we zijn nu 50 jaar later…   Door immigratie, nieuwe jongeren en ouder worden van bestaande 

bewoners is de demografische opbouw veel diverser…     De stad is volwassen geworden.   De 

grassprietjes en struikjes van weleer zijn nu stadsparken en lanen met bomen.  De twee oude 

dorpskernen geven Nieuwegein historie welke teruggaat tot in de middeleeuwen.    Met name 

Vreeswijk brengt een stuk binnenscheepvaart historie in.   Er wordt niet meer alleen geslapen, de 

stad leeft! 

 

Nieuwegein als leefstad moeten de Nieuwegeiners (her)ontdekken.   Daarvoor is stadsmarketing. 

In 2019 is al eens “stadspromotie” gelanceerd, maar dit werd meer opgevat als een grote 

reclamespot voor “cityplaza” wat NIET de bedoeling was…  

 

Bijdrage Gemeente. 

In 2021 werd Nieuwegein 50 jaar en bij die gelegenheid is het project opnieuw opgepakt onder de 

naam “stadsmarketing”.   De doelgroep van stadsmarketing zijn: de Nieuwegeiners, de bewoners! 

 

We zoeken naar interessante zaken in Nieuwegein,  parken, groen recreatie…   Wandel fietsroutes, 

monumenten, musea, natuur etc.   Maar ook naar zaken welke we voor elkaar doen, zorgen voor 

elkaar, of zoals we nu zien; zorgen en initiatieven voor Oekraïne…    Ook evenementen en 

organisaties.  We vangen deze spirit samen in drie termen:    

 

    Landscape,  Sensecape en Soulscape  

(vrije vertaling:   Uiterlijk, Atmosfeer en Innerlijk    of:   Zien voelen en ontdekken) 

De nationale TV heeft Nieuwegein ontdekt als de meest representatieve plek voor stemmend 

Nederland en op de verkiezingsavond verslag gedaan vanuit Nieuwegein.   Daar was Frans Backhuis 

best trots op!     

 

Nog iets om trots op te zijn als Nieuwegeiner:  een mensheid veranderende uitvinding welke uit 

Nieuwegein komt:  WiFi.   Van Antartica tot Alaska, van Tokio tot New York, als je deze vier letters in 

je hotel leest: “wifi”, dan staat daar achter:  “made in Nieuwegein”… 

Maar er is veel meer.   Help ons ontdekken om te zien wat er in Nieuwegein te vinden is binnen 

 

‘Landscape, Sensescape en Soulscape’.     Meldt interessante zaken maar ook initiatieven aan ons: 

                                                                            wnw_batauzuid@hotmail.com 

De slogan van de actie gaat worden “Zie meer in Nieuwegein”.   De Z en de N worden verenigd tot 

één letter, een scheve Z/N   Zie afbeelding hieronder.    Rond juni of juli zal er ook een website, 

geheel gewijd aan stadsmarketing, het leven gaan zien…      Het kan zijn dat Nieuwegein zo 

interessant wordt dat we net als Amsterdam en Volendam platgewalst worden door nationaal en 



internationaal toerisme…    Maar, dat zien we tegen die tijd dan wel weer… 

 

 

 


