
 

Aanwezig: Padmini Kanhai, Ans Wilbrink(notulist), Karel Riemersma,  Ivon van Wijngaarden, 

Hans Schenk(interim voorzitter), Marcel van Montfoort(secretaris), Ingrid de Vries (penningmeester), 

Hans Eimers, 

Vaste genodigden: Ron Belonje (wijk coördinator). Jeanien Haars (wijkagent) 

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

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

Hans Schenk  opent de vergadering en heet iedereen welkom.                                                               

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

kunnen voorzien.                                                                                                                                            

Marcel  van Montfoort voegt 2 punten toe aan de agenda.                                                                                                                                       

* laadpalen                                                                                                                                                                                 

* vergaderschema 2023.                                                                                                                                                       

Ans Wilbrink voegt 1 punt toe * opslag voor bezorging wijkkrant.    
                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Mededelingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a.  Afmeldingen met kennisgeving: Audrey Story,  Esther Jansen (sport),  Myrten vd Gugten 

(Mitros),Marieke Schouten (wijkwethouder), Fleur Wouterse, Carol Brettschneider,                                             

Jos de Vries.                                                                                                                                                                               

Afwezig zonder kennisgeving: Frans Horst (lidASD). Ralph den Blijden.   

                                                                                   

3. Bestuurlijke aangelegenheden:                                                                                                                 

a .Vrijwilligersverzekering  Jos de Vries.                                                                                                                        
Op 5 juli heeft het Vrijwilligers Huis een bijeenkomst georganiseerd over de vrijwilligersverzekering 

voor 2023. Jos de Vries is naar deze bijeenkomst geweest. Tijdens de bijeenkomst wordt de indruk 

gewekt dat we alleen verzekerd zijn als we het werk voor een stichting doen. Na de presentatie 

wordt duidelijk dat ook wij verzekerd zijn. Hierover heeft Jos contact gehad met de organisatie van 

de presentatie (het Vrijwilligers Huis). Centraal beheer heeft eea inmiddels bevestigd.                                                                                                      

b. Financiele raportage 2022 T/m augustus ( bijlage) door  Ingrid de Vries.                                                   

Er is de afgelopen tijd niet zo veel verandert. De Wijkkrant wordt duurder.                                                                                                                                                              
Centrum voor drukwerk heeft laten weten dat de prijzen voor drukwerk helaas verhoogd moeten 

worden. De wijkkrant gaat bij 3x per jaar van €472,- naar € 532,- per wijkkrant kosten excl 9% 

BTW.Het inlegvel voor Halloween gaat € 189,- excl 9% BTW kosten (met invouwen gaat het €319,- ex 

BTW kosten) Uitgaande van 2350 ex. Olga Hansen heeft aan Centrum voor Drukwerk laten weten dat 

het Wijknetwerk de Halloween-folder zelf invouwt. We vergoeden hiervoor € 50,- aan Ans Wilbrink                      
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Marcel stuurt de mail van Centrum voor Drukwerk door aan Ingrid en Ingrid  bespreekt de offerte 

met Centrum voor Drukwerk. De vraag is wat is het tarief als we minder wijkkranten en folders laten 

drukken?                                                                                                                      

c. Stvz vervolg wijknetwerkconferentie 21 mei jl door Marcel van Montfoort.                                                         

De afgelopen maanden is een werkgroep bestaande uit mensen van een aantal Wijknetwerken en 

een aantal Wijk coördinatoren aan de slag gegaan om een vervolg bijeenkomst te organiseren. 

Het programma volgt nog maar we hebben nu wel een datum, tijd en locatie waar we bijeen gaan 
komen.  
Maandag 10 oktober 2022 
Tijd 19.30 tot 22.00 uur 
Locatie: De Componist,          
 

4.  Notulen van 28 maart 2022.                                                                                                                               
a. vaststellen verslag (zie bijlage)                                                                                                                                         

Om het vergaderschema voor 2023 op te stellen is het van belang om te weten of er met bepaalde 

dingen nog rekening gehouden moet worden. Bijv houden we de maandag vast en waar willen we 

vergaderen? In het buurtplein? Welke zaal? Of kiezen we voor een andere locatie.?                                               

De secretaris zal een vergadervoorstel voorbereiden, uitgaande van de maandag. Daarna zal hij dat 

met de Partner bespreken en kijken of de vergadering bij de partner gehouden kan worden tegen 

redelijk tarief.                                                                                                                                                                            

b. doornemen actie en actielijst.                                                                                                                                                             

Ron Belonje heeft een stukje geschreven in de wijkkrant van eind sept.                                                                  

Marcel van Montfoort heeft nog niet gehoord over vergoeding aanvraag BBQ Reinoutsgaarde en 

neemt contact op.                                                                                                                                                               

Karel Riemersma en Fleur Wouterse gaan met Ralph den Blijden in gesprek over facebook.                                       

Rita Vermeulen heeft geen aanmeldingen gehad voor Festival op de hoek maar er iets over in de 

wijkkrant. Ook is er om de 14 dagen op zondagmiddag wat te doen in de partner in de mnd. oktober 

is dat op de 2de en de 24ste.    De Rekening voor de bloembaskets heeft Ron Belonje door gezet naar 

de afdeling debiteuren van de gemeente. Verslag is bij deze goed gekeurd.                                                                                     

5. Bespreekpunten Wijkagent door Janien Haars.                                                                                                                   

a. meldingen Batau-Zuid                                                                                                                                                     

Er zijn geen schokkende dingen gebeurd de afgelopen tijd. Wel is er gereedschap  gestolen uit 

werkbusjes dat gebeurd voor al in de nacht als men iets zien dan gelijk 112 bellen. De politie rijdt 

maar met 1 auto in geheel Nieuwegein. Wel is er veel overlast door lachgas gebruikers je ziet het aan 

de zwarte ballonnen in de wijk op de grond. APV is aangepast  wel is het zo dat de politie de 

gebruikers op heterdaad moeten betrappen willen ze het kunnen aanpakken. Ze krijgen dan een 

rijontzegging en een boete. Momenteel zitten 2 jongeren vast i.v.m. Wiet, dat is veel werk i.v.m. 

telefoons uitlezen etc.  Er was ook een brand op de druivengaarde wel met schade maar geen 

persoonlijke letsel. Dit ligt bij de verzekering. Rita Vermeulen vertelde over diefstal van e-bikes uit 

gezamenlijke bergingen Politie is er van op de hoogte                                                                                               

6.Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                

a. Verzoek Padmini Kanhai om bijdrage onderhoud containertuintjes.                                                                                       

Wij hebben een verzoek voor een bijdrage aanplant container tuintjes Rijtuigenbuurt. Mevr. Els 

Reinking heeft Padmini doorverwezen naar het Oranjefonds en Douwe Egberts. De heer Lisman, en 

andere bewoners onderhouden de tuintjes  en door droogte zijn enkele plantjes verdort en moeten 

vervangen worden. Het bestuur besluit een bijdrage toe te kennen. Ingrid de Vries zal dit afstemmen 



met Padmini en Marcel in de cc zetten. Padmini zal eerst een kostenopgave moeten aanleveren. De 

vergadering stemt hiermee in.                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                           

7.Sociale leefomgeving. a. op starten fietsrommelroute 2023 door Bas Nieuwendijk.                                                    
Bas Nieuwenhuis heeft gevraagd of hij in zijn tuin spullen mag verkopen en wat daar voor nodig is. 

Hij is door Marcel toen gewezen op de Rommelroute van Batau-noord. Marcel heeft aangeven dat 

we die ook graag door Batau-zuid willen laten lopen maar dat we daar geen mensen voor hebben. Hij 

geeft aan daar wel oren naar te hebben. Bas geeft aan dit graag met enkele buren op te zetten. 

Marcel zal de contactgegevens van Batau-noord aan Bas toesturen. Ron Belonje geeft aan dat er een 

draaiboek beschikbaar is en geeft aan dat de rommelroute voor Batau zuid en noord beter niet op 

een dag georganiseerd kunnen worden i.v.m. te veel verkeer.                                                                                                    

b. Halloween.                                                                                                                                                                           

Op 29 oktober wordt er in heel Batau-zuid weer Halloween georganiseerd door enkele dames 

(Jolanda en Mirjam) uit de Rijtuigenbuurt. De vergadering stemt in met het ondersteunen van deze 

activiteit en zullen een kleurentekening met een uitleg van de activiteit via onze Wijkkrant 

verspreiden. Ook betalen we het drukken en verspreiden van de folder en enkele attributen die vorig 

jaar gesneuveld zijn en dragen we bij in de kosten van het snoepgoed. De dames zullen achteraf een 

declaratie indienen van de gemaakte kosten. 

8 Communicatie door Hans Schenk en Karel Riemersma.                                                                                   
a. Redactie wijkkrant.                                                                                                                                          
Olga Hanssen (redactie Wijkkrant) heeft aangegeven volgend jaar (na de uitgave van Jan 2023) te 
stoppen met de redactie voor de Wijkkrant voor Batau-zuid. Haar persoonlijke situatie is de laatste 
jaren zo veranderd dat ze langdurig en intensief tijd achter een computer doorbrengen moet gaan 
afbouwen.                                                                                                                                                                   
Binnenkort gaan we in gesprek met Olga en gaan we kijken wie haar taak kan overnemen. Actie voor 
Karel, Marcel en Hans. Olga plant hiervoor een afspraak.                                                                                                  
Olga Hanssen (redactie Wijkkrant) vraagt om de opdrachten voor centrum voor drukwerk niet meer 
via haar te laten verlopen. Binnenkort is er een gesprek met Olga Hanssen. We zullen dit onderwerp 
dat ook bespreken                                                                                                                                                 
b.Test jouw communicatiestijl, Hoe, wat en waar? 
Karel zal deze Workshop op 31 oktober as bijwonen. Marcel kijkt nog of hij er dan ook bij kan zijn 

19.30 tot 21.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  

Buurtplein De Componist 
Diepenbrocklaan 1 - 3438XX Nieuwegein 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 9.Inbreng gemeente.                                                                                                                                   
Kwartaaloverleg net de Wijkwethouder Marieke Schouten op 14 sept as                                                                   

Op 14 september vindt het eerste kwartaaloverleg plaats met nieuwe Wijkwethouder voor Batau-

zuid. We hebben de volgende agendapunten ingebracht: 

➢ Kennismaking (De wethouder laat weten de kennismaking graag te gebruiken om over en 

weer te luisteren en te bevragen wat we van elkaar verwachten) 

➢ De Knip in de Batauweg 

➢ Stand van zake Warmtetransitie 

➢ Stand van Zake Betere buurten 

➢ Publicaties                                                                                                                                                                  
De vergadering gaat hiermee akkoord. Er zijn geen  aanvullende punten toegevoegd.                               
We zullen de Wijkwethouder vragen of de Wijkcoordinator een beknopt verslag met 



actiepunten van het overleg kan maken.                                                                                                             
De volgende Kwartaaloverleggen staan gepland op:                                                                                         
15 dec 2022: 13:30 uur                                                                                                                                                         
15 maart 2023: 11:00 uur                                                                                                                                           
15 juni 2023: 11:00 uur 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
10.  Initiatieven/vragen bewoners.                                                                                                        
Nieuwegein Quiz                                                                                                                                                                                   

Er is een groepje vrijwilligers met oa Olga en Rene Hanssen en Rene Blom die een Nieuwegein Quiz 

heeft georganiseerd. Deze quiz vindt voor het eerst plaats op 15 september as in het Anna van 

Rijncollege. Dus als het ware terug in de schoolbanken, via multiple choice vragen (via een 

stemkastje) en ondersteund door beeldmateriaal. 

Het wordt een unieke Nieuwegeinse avond, heel leerzaam en vooral heel leuk.De kandidaten kunnen 

zich in een duo aanmelden (bij voorkeur), of, als een teamgenoot vinden niet lukt, kan alleen komen 

spelen ook (we kunnen evt. ook matches maken van personen). Meedoen kost 5 euro per duo. 

Aanmelden kan via https://www.denieuwegeinquiz.nl 

De Nieuwegein Quiz is voor alle Nieuwegeiners en stelt vragen over alles wat Nieuwegein was, is en 

wordt. Op allerlei niveaus, makkelijk en moeilijker, en over allerlei onderwerpen.                                                      

Het initiatief is door Karel aangemeld bij Stadsmarketing.                                                                                        

De vraag is of wij het ook in Batau-zuid onder de aandacht willen brengen. We zullen het initiatief 

daarom plaatsen op onze site en op facebook (Actie Karel en Ralph) 

Dag van de mantelzorg                                                                                                                                                                

De informatiemarkt vind plaats op zaterdag 12 november van 10.00 tot 16.00 uur. Karel, Padmini en 

Hans Eimers zullen daar namens het wijknetwerk Batau-zuid aanwezig zijn.                                                          

De locatie voor de informatiemarkt is deze keer:                                                                                                               

Cals College Nieuwegein,                                                                                                                       

Vreeswijksestraatweg 6-a,                                                                                                                                                                          

3432 NA Nieuwegein                                                                                                                                                                   

Er is voldoende, gratis, parkeergelegenheid.                                                                                                               

11. Initiatieven derden.                                                                                                                                               

Ivon van Wijngaarden verteld dat er een invaliden paal bij haar voor de deur is geplaatst zij 

wist er niets van en kon het ook nergens vinden, vindt eigenlijk dat er weer een gemeente 

pagina moet komen waar het in staat want niet iedereen leest de website.                                                        

Ron Belonje verteld dat het inderdaad op de site heeft gestaan maar zo gauw het 

goedgekeurd is er ook weer afgehaald wordt en dan niet te vinden. Wordt aangehaald bij 

het overleg met Marieke Schouten Wijkwethouder. Marcel van Montfoort heeft het over het 

college besluit dat het onduidelijk is qua de laadpalen komen ze er wel of komen ze er niet. 

Is niet te snappen .                                                                                                                                                                

Karel Riemersma merkt op of dat er voor iedere elektrische auto een laad paal komt of geen 

nieuwe laad paal. 

12    Sluiting                                                                                                                                                            

Agenda punten volgende vergadering 

 

https://www.denieuwegeinquiz.nl/


Volgende vergadering maandag 24 oktober 2022 


