
 

 

 

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

Montfoort(secretaris), Hans Eimers, Fleur Wouterse, Audrey Story, Hans Schenk(interim 

voorzitter),Padmini Kanhai, Ingrid de Vries, Rita Vermeulen(de Partner). 

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

Wijkbewoners: Erik van de Voort. 

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.  Geen punten ingebracht.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Mededelingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a. Afmeldingen met kennisgeving:  Carol Brettschneider, Jos de Vries, Marieke Schouten 

(wijkwethouder),Rob Sating, Frans Horst (lid ASD),Paula Meyer (Mitros) 

b.  Afwezig zonder kennisgeving:                                                                                    

3. Inbreng gemeente :                                                                                                                                                

geen inbreng van de gemeente.                                                                                                   

 4.  Bespreekpunten wijkagenten.(Janien Haars)                                                                                                                                                  

a. meldingen Batau-Zuid                                                                                                                                                        

Janien Haars vertelde dat er vuurwerkoverlast is vooral in de gaardes rondom de scholen.                               

Via telegram werd er vuurwerk aangeboden. Politie heeft die persoon kunnen oppakken nadat ze 

een afspraak met hem hadden gemaakt. Politie was in burger. Ook is er een drugsvangst geweest, 

dat zat verborgen bij de blower in een auto, was een mw. die melding daarover maakte en die krijgt 

nu een bloemetje van Janien Haars. Ook waren er weer inbraken. 

geweest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.Bestuurlijke aangelegenheden.                                                                                                                                   
a. Financiële rapportage 2022 t/m november ( bijlage) door  Ingrid de Vries.                                                                

Ingrid de Vries vertelde dat de bijdragen van de woningbouwverenigingen binnen is gekomen.                                     

( €5000,00)  dit is van 2022.Verder is er niet veel veranderd. Audrey Story vroeg of de bloembasket 

betaald zijn, dat bleek zo te zijn.                                                                                                                                                                             

b. Gesprek over financiële administratie bij Movactor met onze wijkwethouder.                                                                             

Er is een gesprek geweest met Marieke Schouten, Ron Belonje, Marcel van Montfoort,  Hans Schenk  

en Movactor.                                                                                                                                                                                 

Marcel van Montfoort geeft aan dat  Movactor onze financiën beheert. De gemeente wil dat 
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Movactor hiermee stop. Marcel van Montfoort geeft aan dat er 3 opties zijn:  de gemeente gaat die 

rol op zich nemen, stichting worden, of aan sluiten bij andere stichtingen zoals bv: Batau-Noord  de 

Partner of bij Nieuwegein Fonds. Deze voorstellen liggen er. Met Batau-Noord kan pas een gesprek 

aangegaan worden in 2023. De Partner is wel gevraagd maar nog geen antwoord gekregen. We  

willen eerst afwachten wat er uit de bijeenkomsten komt met andere wijknetwerken  We blijven bij 

onze standpunten.    

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

Er is een werkgroep bijeenkomst geweest en nu pas weer in januari 2023. Hoe het vervolg er uit 

komt te zien is nog niet duidelijk. 

d. vergaderschema 2023   incl. vergaderruimte (zie bijlage)                                                                                        

Het vergaderschema ligt ter vaststelling voor. De locatie staat nu vast.   We gaan vergaderen in de 

Partner. 

1.partner behoud het recht om ons een andere vergaderruimte toe te wijze als dat nodig is.                                     

De voorkeur van ons gaat uit naar de vergaderruimte tegenover de bar.                                                        

2. De zaalhuur a € 75,- per keer excl. de consumpties en de koffie en thee zullen achteraf worden 

gefactureerd.                                                                                                                                                                        

3. Wifi en Scherm zijn aanwezig en kunnen zonder extra kosten worden gebruikt                                                          

4. De temperatuur staat op 19 graden.                                                                                                                                           

De vergadering stemt hier mee in.                                                                                                                                                              

e. kwartaalgesprek  15 december as, agendapunten.                                                                                                                

We gaan het weer over de financiën hebben met de wijkwethouder. We willen wel duidelijkheid.. Dit 

wordt besproken .                                                                                                   

6.  Notulen van 24 oktober  2022.                                                                                                                               
a. vaststellen verslag (zie bijlage)                                                                                                                                        

n.a.v. punt 6: Marcel van Montfoort geeft door dat er maar 1 kerstboom komt bij de winkels op de 

gaardes. Verlichting komt er komende week erin.  notulen is vastgesteld                                                                                                                                                              

b. doornemen actie’s                                                                                                                                                                              

zijn gelijk doorgenomen tijdens de behandeling van de notulen.                                                                                                                                                 

7.  Fysieke leefomgeving                                                                                                                                                                                                        

a. Hanging Baskets2023. Audrey Story vertelt dat de baskets erg mooi waren dit jaar. We hebben er 

van genoten. Ze weet nog niet wat de kosten voor volgend jaar zijn, Op die vraag heeft ze nog geen 

antwoord. Wnw Rijnhuizen en Galecop willen ook meegaan doen. Audrey Story vraagt zich af hoe het 

dan met de rekeningen gaat. Hoe gaat dat straks met de BTW. Moeten we die nu zelf betalen of gaat 

de gemeente dat doen? We vragen dat op 15 december in het kwartaalgesprek met de 

Wijkwethouder.  

8.Sociale leefomgeving                                                                                                                                                    

er zijn geen onderwerpen ingebracht. 

9 Communicatie door Hans Schenk en Karel Riemersma.                                                                           
a. planning en redactie wijkkrant 2023 (bijlage)                                                                                                                                                                                  
Olga stopt als redacteur van het wijknetwerkkrantje. In januari doet zij het nog wel en in mei 
komt Linda erbij en dan doen ze het samen, dan kan Linda in sept het zelf gaan doen.           
b. beheer Facebook.    Fleur Wouterse en Karel Riemersma hebben alles samen eens 
bekeken, nu neemt Fleur Wouterse het beheer van Facebook over van Ralph den Blijden. Ze 



 

 

zit er over te denken om een Instagram account aan te maken maar dat kan allen voor korte 
berichtjes eventueel met foto. Als bestuur gaan we het er nog over hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
10.  Initiatieven/vragen bewoners.                                                                                                                                 
a.  Frans Horst: Verzoek 
Bij de gemeente, cq de plantsoenendienst is dhr. Theo Kleijer de deskundige manager. Hij is 

verantwoordelijk voor alle bestekken.  Ik zou het zeer op prijs stellen als hij een keer uitleg komt 

geven over het regulier onderhoud van het openbare groen en meer nog zou ik het bijzonder op prijs 

stellen als hij een rondleiding zou geven (voor het Wijknetwerk Batau Zuid en belangstellenden) in 

onze wijk om de aanwezige begroeiing te kunnen ‘lezen’.  Tegelijk kunnen dan ter plekke een aantal 

‘stekeligheden’ worden besproken. Voor zo’n rondleiding geven wij (mijn vrouw Berna en ik) zich dan 

direct op. Moet dan wel ergens in het voorjaar eind maart//april…, met een beetje zon erbij? 

Eigenlijk willen we meer een concrete vraag hoe en wat dit is niet erg duidelijk. We gaan Theo Kleijer 

vragen om een uitleg te komen geven in de vergadering van het Wijknetwerk.                                                                                               

11. Initiatieven derden.                                                                                                                                                                   

Erik van de Voort is van duurzaam Nieuwegein  en die willen volgend jaar een actie opzetten 

van tegel er uit plantje er in  en aanschaf van regenton. Men zou voor de regenton zich 

kunnen aanmelden en dan wordt hij door professionals geplaatst. Er zijn ook regentonnen 

voor op balkons. Ze gaan de plannen nog verder uitwerken, maar willen dit graag in 

samenwerking met ons. We horen nog wel hoe en wat. In mei zou er een stukje in onze 

wijkkrant geplaatst kunnen worden.   We vinden dit een goed initiatief.                                                                                                                       

12    Sluiting                                                                                                                                                                                     

Hans Eimers merkte op dat de dag van de mantelzorg goed is verlopen,  het Wijknetwerk 

waren er met 4 mensen aanwezig. Het gaf hem een goed gevoel om daar te staan  en was 

goed georganiseerd.                                                                                                                                                                   

Rita Vermeulen vertelde dat ze een filmmiddag georganiseerd heeft in de Partner voor de 

mantelzorgers intree was gratis.                                                                                                                                                      

Volgende vergadering maandag 6 februari  2023 


