
 

Aanwezig: Padmini Kanhai, Carol Brettschneider, Ans Wilbrink(notulist), Karel Riemersma, 

Audrey Story, Ivon van Wijngaarden, Hans Schenk(interim voorzitter), Marcel van 

Montfoort(secretaris), Fleur Wouterse, Hans Eimers, Jos de vries,. 

Vaste genodigden:  Waren niet aanwezig. 

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

Hans Schenk  opent de vergadering en in overleg met Marcel van Montfoort geeft hij 

gelijk het woord aan Bernadette Henraat van Movactor.     

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: Ingrid de Vries (penningmeester),Frans Horst(lid 

ASD),Wietse Hamming(wijkagent), Thijs van de Wal (wijkmanager)                                                                                                                                                                  

afwezig zonder kennisgeving: Ralph den Blijden.    

                                                                                        

3. Bestuurlijke aangelegenheden:                                                                                                                 

a .Financiële rapportage 2022 t/m april (bijlage) door Ingrid de Vries.                                 

Daar Ingrid de Vries er niet was is hier niet over gesproken. Komen er de volgende 

vergadering op terug.                                                                                                                                            

b. Terugkoppeling  gesprekken met andere wijknetwerken.     
Hans en Marcel hebben gesprekken gevoerd met de voorzitters van Galecop, Batau-
noord en Vreeswijk. 
Het algemene  beeld is: 
- Moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden 
- Vaker informeel contact over wat ons bezig houdt 
- Divers beeld van waar wijknetwerken zich mee bezig houden 
- Informatieverstrekking vanuit de gemeente  wordt verschillend ervaren 
                                                                      
c. Verantwoording over 2021 door Ingrid de Vries.(penningmeester).                                               

Geen vragen over.  

       4.  Notulen van 28 maart 2022.   

            a. vaststellen verslag (zie bijlage)       

Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid 

d.d. 16 mei 2022 

Kenmerk 2022-03 

Opgemaakt door: Ans Wilbrink 

 



                verslag wordt goed gekeurd.  

              b. doornemen actie en 

actielijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                   Is niet doorgenomen. 

                                                                                                                                                                                                                                  

      5.    Bespreekpunten Wijkagent. 

            a. meldingen Batau-Zuid.                                                                                                                                                                                                                                                                

geen meldingen door afwezigheid van de wijkagent.                                

       6.  Fysieke  Leefomgeving. 

           a. Knip Batauweg door Hans Schenk, Jos de Vries en Marcel van Montfoort.                

           Op de vergadering ging het alleen over waar de knip komt, die gaat wel door 

           Van alles is denkbaar, maar daar denkt men nog over  het is volop aan de gang.  

 

           b. Bomenkap ecologische zone door Jos de Vries.    

           Jos de Vries vertelt dat er ter hoogte van de kruidentuin midden in de ecologische  

           Zone 10 tallen bomen zijn gekapt. Jos heeft contact gehad met de gemeente daarover  

           en het bleek dat de gemeente geen kapvergunning  heeft verleent. Jos heeft met  

           Thijs van der Wal gemaild daarover en zou met hem vanavond een afspraak maken. 

           Maar dat gaat niet door daar Thijs van der Wal niet aanwezig is.     

           c. stand van zaken werkgroep WTV door Jos de Vries.      

         Jos de Vries vertelt dat er 5 personen in de werkgroep zitten. Het verslag van de  

         Eerste bijeenkomst staat op de website en de tweede is in concept. 

         We kunnen  de verslagen lezen op de website van Batau-Zuid. 

 7.     Sociale leefomgeving. 

         a. Onderwijskansenbeleid-taalachterstand Nieuwegein door Bernadette Henraat  van   

        Movactor. 

        Bernadette v. Henraat vertelt en laat zien dat er in Nieuwegein onder de kinderen veel  

        Achterstand is in taal alles wat wij te horen kregen is te lezen op: www.taalgein.nl 

Ze zal een stukje schrijven voor de volgende wijkkrant.  

 

8.     Communicatie door Hans Schenk en Karel Riemersma.   

    Geen onderwerpen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 9.    Inbreng gemeente.  

a. Betere buurten –Gebouwendriften stvz door Sander Derksen     

Sander Derksen licht de stand van zake puntsgewijs  toe 

Een schone en veilige buurt 

http://www.taalgein.nl/


• Omdat er bij heel veel huizen geen achterom is, staan alle kliko’s in het zicht. Is daar 
wat aan te doen? 

• Er zijn een aantal plekken (onder andere op de Taveernedrift en de parkeerplaatsen 
op de Barnsteendrift) waar veel grof afval wordt gedumpt. 

• Er zijn veel bewoners die zelf zwerfafval opruimen in de buurt. 

• Wat is er te doen aan de grote bussen die in de buurt parkeren?  

• Veel scooters rijden (te) hard door de buurt, ook op de plekken waar geen auto’s 
kunnen komen 

• Het pad langs de Gildehuisdrift is slecht verlicht, dit zorgt voor een onveilig gevoel. 
 

Een groene buurt 

• In het algemeen: er is behoefte aan meer en gevarieerder groen.  

• Het beheer van de plantsoenen kan beter. 

• Maak een moestuin en pluktuin naast het speelveldje aan de Gildehuisdrift. 

• Op veel plekken in de buurt houden bewoners zelf plantsoenen of plantenbakken bij. 
 

Een gezonde buurt 

• Stimuleer beweging door de inrichting, bijvoorbeeld door een hardlooprondje door 
de buurt of door fitnesstoestellen neer te zetten. 

• Meer groen zorgt voor een betere gezondheid. 
 

Een betrokken buurt 

• Organiseer vaker buurtevenementen. 

• Meer plekken in de buurt om te zitten, daarmee creëer je ontmoetingen tussen 
buurtbewoners. 

• Laten we elkaar meer groeten! 
 

Een buurt voor jong en oud 

• Vernieuwen speelplekken 

• Aandacht voor een plek voor oudere jeugd 

• Zorg ervoor dat de buurt voor mensen die wat minder goed kunnen lopen goed 
begaanbaar blijft. 

 

Een aardgasvrije buurt 

• Als de buurt opgeknapt wordt moet de gemeente ook kijken naar aardgasvrij, dat 
hoort bij deze tijd. 

• Veel van de huiseigenaren vertelden dat ze al geïsoleerd hebben of nieuw glas 
hebben ingezet. De meeste huurders zijn wat afwachtender, zij wachten af wat de 
woningbouwcorporatie van plan is. 

• Graag aandacht voor isolatiemogelijkheden die we meteen kunnen doen. 
 



 

      10.  Initiatieven/vragen bewoners.      

             Geen inbreng  

      11 initiatieven derden. 

            Geen inbreng. 

12. Bijdrage Wijknetwerkconferentie 21 mei 

Marcel laat het Moodboard van de gemeente zien. Er staan 2 vragen op.  

1). Wat hebben jullie als Wijknetwerk bereikt en waar zijn jullie trots op 
       2).  Waar zien jullie als Wijknetwerk nog kansen om nog meer van waarde te zijn.                                                 

Op deze vragen moest iedereen een antwoord geven zodat die gebruikt kunnen 

worden in     de  bijeenkomst van a.s. zaterdag.                                          

Het antwoord op vraag 1: 

Door Wijknetwerk 
Batau-zuid 
gerealiseerd en 
uitgevoerd 

Verbeteringen in de wijk 
met financiële steun  
Wijknetwerk Batau-zuid 

Wijknetwerk Batau-zuid 
als klankbord 

Halloween 2018 Panneveld gebouwenbuurt Herziening 
Bestemmingsplan incl. 
behoud ecologische zone 

Bloemenbaskets Herinrichting binnenplein 
Aardbeigaarde 

Afwegingskader 
Aardwarmte 

Week van geluk 
2018 

Voetbaldoelen gazon 
Mispelgaarde 

Werkgroep Warmte 
transitie visie 

Wijkkrant  Bankjes in het park bij 
Nevelgaarde/Anijsgaarde 

Knip Batauweg 

  Projectenkaart gemeente 

  stadsmarketing 

  Winkelvisie 

  Hondenbeleid 
  Toegankelijkheid 

Karosbrug 

  Presentatieposter 
Mantelzorg 

   

   
 

 



 

 

 

Voor het antwoord op vraag 2 zal gebruik worden gemaakt van de antwoorden op de 

vragen van de gemeente in de mail van 28 sept. Jl en beantwoord per 1 november jl. 

Hans Schenk, Jos de Vries en Marcel van Montfoort gaan als afgevaardigden van 

Wijknetwerk Batau-zuid naar de Wijknetwerkconferentie op 21 mei as.                                                                                             

 

    13  Sluiting . 

 

 

Agendapunten volgende vergadering. 

Er zijn geen nieuwe agendapunten ingebracht. 

 

Volgende vergadering maandag 04 juli 2022 


