
 

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

Ivon van Wijngaarden, Hans Schenk(interim voorzitter), Marcel van Montfoort(secretaris), Fleur 

Wouterse, Ingrid de Vries (penningmeester), Jos de vries. 

Vaste genodigden: Marieke Schouten(wijkwethouder),Ron Belonje (wijk coördinator). 

Wijkbewoners: Han van Wetering, Rita Vermeulen van de Partner. 

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

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

Daarom hebben we weer een voorstel rondje gemaakt zodat iedereen weer op de 

hoogte is.                                                                                                                                              

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: Audrey Story, Frans Horst(lid ASD) i.v.m. 

vakantie, Hans Eimers i.v.m. werk, Esther Jansen (sport).                                                                                                                                                                  

afwezig zonder kennisgeving: Ralph den Blijden, Wietse Hamming(wijkagent). 

 

b. kennismaking met de nieuwe wijk coördinator Irene van Egmond.                                                 

Irene van Egmond was er niet maar daarvoor was Ron Belonje (wijk coördinator) in 

de plaats gekomen en is per 01-09-2022 voor onze wijk  de coördinator. Ron Belonje 

stelt zich in het volgende wijkkrantje zelf voor. 

                                                                                        

3. Bestuurlijke aangelegenheden:                                                                                                                 

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

Alles was en is goed.                                                                                                                                            

b. Terrugkoppeling  wijknetwerkconferentie 21 mei jl.                                                                         
Marcel van Montfoort heeft een samenvatting rondgestuurd en vertelt zijn weder 
ervaring. Marcel van Montfoort heeft zich opgegeven voor een werkgroep, zie hier 
het verslag van die bijeenkomst.                                                                                  

              Vervolg wijknetwerkconferentie Op 27 juni  is in klein comité ( bestaande uit Thijs van de 

Wal, Melanie Gitz, Jan Willen Knup (Merwestein), Michel Rijnhuizen)(afwezig), 

 

Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid 
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Opgemaakt door: Ans Wilbrink 

 



 

              Ronald Strumpff (afwezig) en Marcel van Montfoort. ) gesproken over het vervolg op de    

wijk netwerk conferentie. De centrale vraag was: Hoe gaan we verder. Na enige discussie is 

aan de hand van de besproken gespreksthema’s afgesproken om te beginnen met een visie 

waarbij we ons de vraag hebben gesteld: 

   Waar staan we als Wijknetwerk voor. We hebben het gevoel dat er een paraplu moet zijn.          

Er is behoefte om meer duidelijkheid te hebben over de Missie en visie van de verschillende 

netwerken /platforms. De vraag is dan kunnen we aan de hand hiervan een 

gemeenschappelijke visie/missie formuleren?  

   Vraagstukken die zich aandiende: Wat is de meerwaarde van een netwerk/platform en       

kunnen ze elkaar versterken op sommige thema’s, om zo sterker te staan, bv bij energie 

transitie. 

Wie heeft er behoefte aan een Wijknetwerk? Bewoners, gemeente, woningcorporaties, 

Movactor etc 

Krachtenveld: Wat zijn dan rollen van de andere partijen zoals gemeente, Movactor etc 

Is het duidelijk voor iedereen (bewoners/gemeente en andere partijen) wie waar voor te 

benaderen is? Wijkcoördinator, wijkplatform, gemeente, Movactor etc 

Naast dit thema is ook al uitvoerig gesproken over het onderwerp Financiën en de relatie 

met de politiek.  

Financieel budget: is dit nodig? Of kunnen we een ander model van financiering van 

bewonersinitiatieven bedenken, met heldere spelregels, vb. toetsingsteam bestaande 

bewoners, wijk coördinator, woningcorporaties, Movactor enz die binnenkomende ideeën 

bespreken, en o mogelijk geld beschikbaar stellen. Ondersteuning? 

Bij dit laatste onderwerp kwam aan de orde of de burgemeester al met de nieuwe 

wethouders heeft gesproken over oa hun rol richting wijknetwerken. Daarnaast is de vraag 

wat de impact van het initiatief van een burgerraad is op de rol van de wijknetwerken. Hier 

was echter nog niets over te melden op dit moment. 

         Een volgende bijeenkomst vindt plaats op 1 augustus en dan zal de aanpak van de vraag 

“Waar staan we voor” (of wel wat is de missie/visie van een Wijknetwerk/de wijknetwerken), 

verder vorm te geven. Marieke Schouten vindt dat het Wijknetwerk de oren en ogen zijn van 

de wijk en dat is belangrijk.                                                                                                                                                              

Marcel van Montfoort vraagt wat er bedoeld wordt met burgerraad zoals genoemd in het 

collegeakkoord. Hoe moeten we dat plaatsen binnen het participatiebeleid van de gemeente.   

Antwoord van Marieke Schouten is: burgerraad is de bedoeling dat er met de gemeente 

nagedacht wordt over een dilemma en een Wijknetwerk is echt iets anders dan de 

burgerraad.                                

 

       4.  Notulen van 28 maart 2022.   

            a. vaststellen verslag (zie bijlage)       



Rita Vermeulen vraagt zich af of bloeiend Nieuwegein bekend is bij WNW. Het antwoord  is 

dat het bij ons bekend is.                                                                                                                                            

Karel Riemersma vraagt aan Jos of hij nog iets gehoord heeft over de bomenkap.                                                   

Jos de Vries grootse gedeelte van de bomenkap was meldingsplichtig,  voor 9 bomen was er 

kapvergunning verleend, maar de gehele strook is gekapt sommige bomen zijn door 

stamomtrek gekapt . Hij kon de kapvergunning niet traceren.  Jos zou graag zien dat er over 

gecommuniceerd wordt vooral in de omgeving.                                                                                                            

Marieke Schouten zegt dat de vergunning al in 2019 is gegeven.     

De Notulen worden goedgekeurd. 

b. doornemen actie en actielijst 

Er staan geen acties meer op de actielijst 

5.    Bespreekpunten Wijkagent. 

            a. meldingen Batau-Zuid.                                                                                                                                                                                                                                                                

geen meldingen door afwezigheid van de wijkagent.                                

       6.  Fysieke  Leefomgeving. 

 a. Bloembaskets door Audrey Story.                                                                                                                          
Audrey laat het volgende weten naar aanleiding van eerdere vragen: 

           Vraag: Waarom hangen de baskets zo laag? De Bloemenman laat weten dat ze ivm de ARBO-

regels en de zwaarte van de bakken niet hoger meer mogen hangen. 

            Wat als er bakken kapot zijn of verdwenen? De schade kan direct gemeld worden bij 

info@cityflowers.nl  

            Wanneer krijgen we de rekening toegestuurd? De rekening is al bij de gemeente binnen. 

Misschien kan de nieuwe Wijkcoördinator er voor zorgen dat wij de rekening snel krijgen zodat 

wij de factuur ex BTW kunnen overmaken naar de gemeente. 

             We kunnen wel constateren dat de bakken rijkelijk gevuld zijn en weelderig bloeien.  

7.     Sociale leefomgeving. 

 a. stand van zaken WWT door Jos de Vries.                                                                                                  

Jos de Vries heeft niet zoveel te vermelden,  Hij maakt een afspraak met Paul Trippels 

en vertelt dan over onze aanpak. 

8.     Communicatie door Hans Schenk en Karel Riemersma.                                                                                   

a. verspreiding Wijkkrant en neen-neen stickers.                                                                                                                                           

Marcel van Montfoort kreeg een mail  met de vraag wat doen met de wijkkrant als er op 

de deuren een  neen-neen sticker is geplakt. Ans Wilbrink zegt dat er dan geen wijkkrant 

er ingegooid wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 9.    Inbreng gemeente.                                                                                                                                                 

Geen onderwerp 

ingebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

mailto:info@cityflowers.nl


10.  Initiatieven/vragen bewoners.                                                                                                                    

a. Verzoek om jaarlijkse vergoeding AED stroomverbruik.  AED 

Michel van Kessel heeft een verzoek ingediend voor een vergoeding van de jaarlijkse 

stroomkosten van de AED die door de hartstichting op zijn verzoek is geplaatst aan de 

Donkeregaarde 45. De jaarlijks terugkerende stroomkosten zijn niet gedekt. Michel verwacht dat 

het ophalen van geld bij de buurtbewoners op problemen stuit en vraagt daarom aan het 

Wijknetwerk een jaarlijkse vergoeding van € 50,- voor de stroomkosten. 

        Het Wijknetwerk steunt de initiatieven mbt AED’s in de wijk en is bereid daar een vergoeding 

voor beschikbaar te stellen. Omdat het Wijknetwerk afhankelijk is van subsidie kan het 

Wijknetwerk geen jaarlijkse bijdrage toezeggen. De bijdrage zal dus jaarlijks moeten worden 

aangevraagd en is afhankelijk van het aantal AED’s in de wijk waar een aanvraag voor wordt 

ingediend. 

 Voor 2022 stelt het Wijknetwerk € 50,- beschikbaar. Hiervoor kan een declaratie worden    

ingediend bij het secretariaat. Het Wijknetwerk heeft hiervoor een declaratieformulier 

beschikbaar. 

        De secretaris zal Michel van Kessel op de hoogte stellen van dit besluit.                                                                       

        b. Aanvraag donatie BBQ Reinoutsgaarde.  

Enkele bewoners aan de Reinoutsgaarde/ Martinusgaarde gaan een barbecue organiseren voor     

hun straat en hebben om een bijdrage van het Wijknetwerk gevraagd nav artikel in de wijkkrant 

van mei jl.. Aan de barbecue doen naar verwachting 20 tot 40 personen mee. De kosten worden 

geraamd op € 20,- per persoon. De kosten worden geraamd op €400 a € 800,- euro. 

 Deze barbecue draagt bij aan de verbinding tussen buurtbewoners en daarom stelt het        

Wijknetwerk een bedrag beschikbaar. 

   Het betreft hier een deel van een buurt en daarvoor stelt het Wijknetwerk een bedrag van max     

van €250,- beschikbaar. De vergoeding zal achteraf op basis van bonnen /facturen worden 

uitbetaald. Het Wijknetwerk heeft hiervoor een declaratieformulier beschikbaar. De secretaris 

zal de aanvrager op de hoogte stellen van dit besluit. 

11. Initiatieven derden.                                                                                                                                              

Geen agenda punten ingebracht.  Maar we houden een rondvraag.                                                          

Hans Schenk vraagt aan Karel hoe het zit met Facebook en of hij er nu bij kan en er grip 

op heeft. Hierop antwoordt Karel Riemersma dat er 2 facebook pagina’s zijn. We 

moeten er naar 1 toe.  Fleur Wouters kijkt samen met Karel Riemersma en zoeken 

samen naar een oplossing.                                                                                                                                                     

Rita Vemeulen vertelt dat de stichting de Baten aan de Partner gevraagd heeft om een 

festival te organiseren dat komt dan te heten Festival op de hoek dit is dan in okt. 2022 

Haar vraag is dan ook: als je mensen weet die talenten hebben dit dan door te geven 

aan Rita Vermeulen (vissen naar talenten, pak je podium.)                                                                                        

Caroll Bretschneider is met de buurt bezig om de huizen op te knappen en te 

verduurzamen.                                                                                                                                               

Padmini Kanhai zou graag bij de koetsdrift/batauweg een bordje zien dat aangeeft dat 

het een dubbel fietspad is, i.v.m. bijna aanrijdingen en aanrijdingen.                                                                 



Karel Riemersma vraagt hoe het beleid is van de gemeente voor de laadpalen om de 

elektrische auto’s op te laden, en waar kunnen wij zien dat er laadpalen komen hebben 

wij een haalplicht of heeft de gemeente een brengplicht, mag de benzine auto daar 

parkeren  zo ja kan er dan een bord geplaatst worden.                                                                                

Marieke Schouten vertelt dat de inwoners zelf een laadpaal aan moeten vragen bij de 

gemeente. De gemeente plaatst ze niet zelf dat doet een bedrijf. De buurt moet wel op 

de hoogte gesteld worden dat er een laadpaal is aangevraagd. Maar de gemeente is 

bezig om een beleid te maken voor de laadpalen en dan wordt er ook gekeken naar de 

communicatie naar de wijk toe.  Een benzine auto mag niet op de parkeerplaats voor de 

elektrische auto geparkeerd staan, Fleur Wouters heeft dat wel gedaan daar er nergens 

een ander parkeerplaats vrij was maar dat koste haar een boete, ze heeft daar bezwaar 

tegen aangetekend  daar er ook veel werkbussen in de wijk staan en die houden de 

parkeerplaatsen ook bezet. Vaak zijn deze bussen te groot en te hoog voor de parkeer 

plaatsen.  Advies is ook als palen niet gebruikt worden dit dan door te geven 

.                                                                                                                    

             

    12    Sluiting . 

            Agenda punten volgende vergadering. Er zijn geen punten aangedragen. 

 

 

Volgende vergadering maandag 12 september 2022. 


