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Groot onderhoud in Rijtuigenbuurt
Woningcorporatie Mitros start rond de
zomer van 2016 met het groot onderhoud aan de 117 grote en kleine eengezinswoningen in de Rijtuigenbuurt.
De werkzaamheden zullen ongeveer
negen maanden duren. Tijdens het
groot onderhoud wordt zowel aan de
buitenzijde als in de woning gewerkt.
Na het onderhoud staan de woningen
er weer voor jaren goed bij.
Mitros verhuurt veel woningen in uw wijk,
waaronder in de Rijtuigenbuurt. Al eerder
had Mitros grootse plannen voor de huurwoningen in die buurt. Deze plannen zijn
in 2012 gestaakt. Nu in 2016 gaat Mitros
aan de slag. Bouwbedrijf Salverda zal de
werkzaamheden uitvoeren.
Voorbereidingen
Mitros is samen met bouwbedrijf Salverda
volop bezig met de voorbereidingen van
het project. Zo worden er op dit moment
gesprekken gevoerd met bewoners, huur-

Eetcafé De Boog
in Buurtplein
In verband met de verbouwing van Buurthuis
De Boog is Eetcafé De
Boog voor een jaartje
verhuisd naar Buurtplein Batau. Enthousiaste vrijwilligers koken op de eerste en
derde zondag van de maand een smakelijke en gezonde maaltijd voor jong en
oud.
Vanaf 17.00 uur kunt u terecht om in een
gezellige sfeer mensen te ontmoeten en
met elkaar te eten. De kosten zijn € 5,00.
Meld u zich wel even aan bij Mila Flos via
06-27 30 74 75 in verband met de ruimte
en inkoop.

Nieuws van de politie

Wietse Hamming en Rick-Jan Godschalk

Tweede wijkagent
Rick-Jan Godschalk gaat samen met
Wietse Hamming de politiezaken in
Batau-Zuid en Noord behartigen. RickJan is inmiddels zes jaar werkzaam in
Nieuwegein, waarvan anderhalf jaar als
waarnemend wijkagent van o.a. Zuilenstein, Blokhoeve, Huis de Geer.
“Na zijn opleiding te hebben afgerond zal
Rick-Jan als professioneel wijkagent ons
basisteam komen versterken. Hij is dan
voorzien van de nieuwste kennis en kunde.
Samen pakken wij de taken in Batau op.”
U kunt ons beiden bereiken via WijkagentBatauNieuwegein@utrecht.politie.nl
U kunt ons ook bellen via 0900-8844.
Wietse Hamming, Wijkagent

ders van Mitros, en onderzoeken zij hoe de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Ook is er overleg met de gemeente Nieuwegein over de openbare ruimte in de Rijtuigenbuurt.
Werk in de wijk
In de maanden dat de aannemer bezig is,
zult u als buurtbewoner merken dat er gewerkt wordt in de buurt. Zo zal er een hogere parkeerdruk zijn doordat werklieden in de
wijk parkeren, bouwverkeer zal door de wijk
rijden om bouwmaterialen aan-en af te voeren. Ook worden bouwmaterialen in de wijk
opgeslagen in containers. Wij hopen dat u
daar begrip voor heeft. Mitros en Salverda
doen hun uiterste best om tijdens de voorbereidingen en uitvoering hier rekening mee te
houden. Wij houden u op de hoogte via de
wijkkrant en nieuwsbrieven. U kunt ook onze
website bezoeken: www.mitros.nl/dedriften.
Bron: Rosa Goossens,
Wijkconsulent Mitros

Een greep uit de werkzaamheden:
 Voor- én achtergevels geheel vervangen.
 Verwijderen van asbesthoudende materia-

len op en aan de gevel.

 Nieuwe uitstraling geven aan de woningen

door het plaatsen van de nieuwe gevels.

 Verbeteren van de ventilatiemogelijkhe-

den.

 Keukens, badkamers en/of toiletten ver-

vangen als dit noodzakelijk is.

Bewonersvereniging “de Kruidengaarde”
De Kruidenbuurt
We schrijven 1979. In Nieuwegein is net
drie à vier jaar geleden een complete wijk,
Batau-Zuid, opgeleverd en veel jonge gezinnen trekken in de huizen. Nieuwegein is
voorbestemd om een typische woongemeente te worden, als tegenhanger van
Utrecht.
De Kruidenbuurt, die “enclave” in het noorden van Batau-Zuid, het buurtje met die
namen van kruiden in de straatnamen.
Veel jonge gezinnen waar man en vrouw
beiden werken. Overdag werken en ’s
avonds thuis. Het gevolg is een beeld van
een slaapstad, overdag stil, want iedereen
werkt, ‘s nachts stil want iedereen slaapt…
Maar in dat buurtje met
die kruidennamen leren
de buurtgenoten elkaar
ook langzaam kennen en
ervaren dat er heel veel
gemeenschappelijke belangen zijn. De bewoners
verenigen zich. Onder de
bezielende leiding van
Bruno Staal, Joke Duijveman en Peter van Rossum wordt de bewonersvereniging ‘de Kruidengaarde’ opgericht. Aan
nieuwe huizen mankeert
altijd wel wat en dat
soort belangen wordt
door de bewonersvereniging verdedigd naar de
aannemer en gemeente.
Foto: Aard Sijtsma als dorpsomroeper
werft leden voor De Kruidengaarde bewonersvereniging

Gezelligheidsvereniging
Langzaam maar zeker verandert het doel
van de buurtvereniging van karakter. Van
belangenbehartiger naar gezelligheidsvereniging annex buurt-evenementen organisator. Wie kent niet Sinterklaas die met
echte zwarte pieten de kindertjes verrasten? Of de buurtbarbecue ’s? Koninginnedag, paaseieren zoeken, kanotochten, excursies.
En nu?
Helaas komt aan al het goede vaak een
eind. Zo ook aan de bewonersvereniging De
Kruidengaarde. De Kruidengaarde buurtvereniging vindt geen vrijwilligers meer om
deze te continueren en houdt helaas op te
bestaan.
Missie volbracht? Missie volbracht!

Petanquebaan

De website www.kruidengaarde.nl gloeit nog
even na. Daar kunt u nog terugkijken in de
verenigingsactiviteiten en nagenieten van
een heel mooi stukje buurthistorie van dit
stukje Nieuwegein!
Heel veel dank voor alle leuke jaren en uw
enthousiasme. Namens het bestuur,
Henk Verboom, Koos Bosch, Thea Hoogendoorn, Peter van Rossum, Karel Riemersma

Denkt u, houdt nu alles op? Dat hoeft helemaal niet. Hebt u leuke plannen voor uw
buurt? Neem contact op met het Wijknetwerk Batau-Zuid. Wij kunnen samen iets
betekenen voor uw buurt en de hele wijk.
Kijk op onze website
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

Hanging baskets
Het is u waarschijnlijk
wel opgevallen dat er
deze zomer weer
fleurige plantenbakken aan veel van de
lantarenpalen hingen.
Onze wijk ziet er op
deze manier een stuk
vrolijker en kleuriger
uit. Dit jaar hebben ook een aantal andere
wijken ons voorbeeld gevolgd.
De bakken, ook wel ‘hanging baskets’ genoemd, worden bekostigd vanuit het budget
van het wijknetwerk. De verzorging van de
bloemen is bij de prijs inbegrepen.
We zijn al weer druk in onderhandeling met
de hovenier voor het komende seizoen en
hopen dat de bakken er dan weer net zo
mooi of misschien nog mooier uitzien dan dit
jaar het geval was.
Groetjes,
Anneke Weeda

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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40 Jaar Batau-Zuid
Toen in de tweede helft van de zeventiger
jaren onze wijk werd gebouwd ging men
nogal kris kras te werk, althans in de ogen
van een buitenstaander. Batau-Zuid is opgebouwd uit verschillende buurten. De
gaarden en de driften, die op hun beurt
weer buurtjes vormden als de rijtuigendrifKasteel De Batau was ook wel bekend onder ten, de edelstenendriften, de gebouwendrifde naam de Baan of de Baten. Evenals de
ten, de kruidengaarden, de fruitgaarden, de
meeste andere ridderhofsteden in Jutphaas naamgaarden etc.
lag De Batau aan de zuidzijde van de JutIn 1975 werd een aantal woningen in de
phasewetering. Het huis werd omstreeks
gebouwendriften en de rijtuigendriften op1754 gesloopt, maar tot heden bleven nog
geleverd. Dat ging in 1976 zo door en toen
veel sporen van De Batau bewaard. Zo
wordt thans het voorterrein van het kasteel werden ook de eerste woningen in de gaarden opgeleverd. De vruchtengaarden waren
gemarkeerd door een boerderij die hier in
het eerst aan bod. In 1977 werd begonnen
1791 is gebouwd.
aan de kruidengaarden en de namengaarden, maar ook toen wordt er nog hard gewerkt in de driften.
Onze wijk is vernoemd naar het voormalige kasteel De Batau, gelegen aan
de Nedereindseweg. Batau-Zuid is gebouwd in de jaren 1975 tot en met
1979. En onze wijk bestaat nu dus 40
jaar.

Er was wel al snel een scholencomplex aan
wat nu de Aardbeigaarde is. De Batauweg
was er nog niet. Daar lagen betonplaten en
tussen alle bouwactiviteiten werden de kinderen naar school gebracht.
Ons cadeautje aan u
Dat alles betekent dat wij in deze jaren als
wijk 40 jaar bestaan. En dát willen wij als
wijknetwerk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom voor u een cadeautje bij de
nieuwe wijkkrant.
Liesbeth Foortse,
Voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid

Boerderij De Batau

’t Karrespoor opgeheven
In de rijtuigendriften was een bewonerscommissie actief. Per 1 januari is
helaas de Bewonerscommissie ’t Karrespoor opgehouden te bestaan.
Dit omdat er te weinig respons kwam uit de
wijk om een bestuursfunctie te bekleden.
Het bestuur betreurt dit zeer.
Woningbouwvereniging Mitros heeft voorgesteld om een bewonersgroep te vormen,
zodat de bewoners toch in gesprek blijven.
Een ieder is daarover al geïnformeerd. Het
bestuur hoopt dat een aantal bewoners zich
dan inmiddels heeft opgegeven om een
bewonersgroep te vormen. Het mailadres
bckarrespoor@kpnplanet.nl kunt u uit uw
adresboek verwijderen. Namens alle bestuursleden wil ik de
bewoners van de rijtuigenbuurt hartelijk
bedanken voor het
genoten vertrouwen
in de afgelopen jaren.
Hartelijke groet,
Ans Wilbrink.

Vergaderschema 2016
25 jan - 21 mrt - 9 mei - 27 jun - 12
sep - 31 okt - 19 dec
Aanvang 19.30 uur
Buurtplein Batau (atelier)

Wij informeren u graag
Elders in deze wijkkrant heeft u al
kunnen lezen wat het Wijknetwerk
Batau-Zuid is. Misschien had u er nog
nooit van gehoord. Wij hopen daar nu
verandering in aan te kunnen brengen.
Om meer betrokken te raken bij zowel de
wijk als het wijknetwerk, kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor toezending van
berichten die wij als wijknetwerk ontvangen en die ‘Batau-Zuid-waarde’ hebben.
Wij sturen u deze berichten per e-mail toe.

Afscheid van
Peter van Rossum
PETER, DANK JE
WEL
Op 1 januari heeft Peter van Rossum afscheid genomen als
bestuurslid van het
wijknetwerk Batau
Zuid. Peter is een van
de leden van het eerste uur. Een pionier, zo gezegd.
Peter heeft veel bijgedragen aan het wijknetwerk en ook aan het voortbestaan ervan
in moeilijke tijden. Soms was hij wel een
soort knipperlicht, in meer opzichten. Als
nestor wist hij als geen ander wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Daar
werden wij dan vriendelijk op attent gemaakt. Dus het waarschuwingsknipperlicht.
Maar ook een knipperlicht in die zin, dat hij
al vaker heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid, maar dan toch weer
aanbleef, gelukkig maar. Helaas voor ons
heeft hij nu echt de knoop doorgehakt.
Maar het goede nieuws is dat Peter wel de
website van het wijknetwerk blijft ondersteunen. Dus we raken hem gelukkig niet
helemaal kwijt. En als voorzitter zal ik hem
nog vele malen spreken, want een website
en een wijkkrant moeten wel met elkaar
samenwerken.
Peter, dank je wel voor je enorme inzet al
deze jaren. Ik persoonlijk zal je inbreng erg
missen. Maar wij blijven elkaar zien in de
relatie website/wijkkrant.
Liesbeth Foortse,
Voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid

Heeft u interesse? Stuurt u dan uw emailadres aan ons secretariaat:
wnw-_batauzuid@hotmail.com
Daarna informeren wij u voortaan graag
over zaken die voor u als wijkbewoner van
belang kunnen zijn. Ook krijgt u de verslagen van onze vergaderingen ter informatie
toegestuurd. U kunt
daarin lezen waar wij
als wijknetwerk zoal
mee bezig zijn.
U kunt zich te allen
tijde weer afmelden
voor toezending.
Stuurt u ons daartoe
slechts even een mailtje.
Marcel van Montfoort,
Secretaris Wijknetwerk Batau-Zuid.

Openingsfeestje pleintje Aardbeigaarde, Meloengaarde, Kersengaarde
Klokslag half twaalf arriveerde, onder
ere-escorte van de wijkagent, de mystery guest: Sint Nicolaas, samen met
zijn Pieten. Wijkwethouder Johan Gadella knipte samen met de kinderen het
traditionele lintje door en de opening
van het vernieuwde pleintje was een
feit.

“Vol verwachting klopt ons hart”, zo
stonden de buurtbewoners van de Aardbeigaarde, Meloengaarde en Kersengaarde zaterdag 21 november te wachten op de officiële opening van het nieuwe buurtpleintje.

een combinatie te maken tussen een veilige, groene en een gezellige plek in de
woonbuurt.

Prettige samenwerking
Na veel overleggen met de gemeente, een
prettige samenwerking met het wijknetwerk de inzet van vele bewoners en sponsoren werd het pleintje gerealiseerd. De
Initiatief van de bewoners
bewoners hebben letterlijk zelf de handen
Een goede twee jaar geleden besloten
uit de mouwen gestoken en nemen bovenbuurtbewoners als Rein van Asperen en
dien het ‘nieuwe’ plein in zelfbeheer.
Xander Ladage dat er meer leven in het
buurtgroen kon komen. De groenvoorziening Om hen in het beheer te helpen en hun
waardering te tonen, boden wethouder
op het plein was in een slechte staat en
Gadella en wijkmanager Ed Roelofs de besloot niet aan op de wensen van de gebruiwoners een elektrische heggenschaar aan.
kers van de aangrenzende woningen. Met
Dit gebaar kon op de waardering van de
wat herinrichten en het eigentijdser maken
buurt rekenen.
zou het plein er weer een lange tijd tegenaan kunnen. En zo was het plan geboren om Reinhart van Asperen en Xander Ladage.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Schouw rijtuigendriften

Wanhopige bewoonster
We waren met zijn twaalven. Het regende,
maar wat een “bikkels”. Naast Ed, Raymond
en Hans Weevers van de Woonbond liepen
bewoners van de Koetsdrift, Landauerdrift,
Huifkardrift, Karosdrift, en Tilburydrift mee.
We hebben onderweg negen punten aangekaart en met elkaar besproken. Onderweg op
de Karosdrift werden we staande gehouden
door een wanhopige bewoonster die haar
probleem aankaartte. Zij kreeg tips van de
politie.

Met als thema “Veiligheid” organiseerde Jeanette Overbeek in het gebied
rondom de Landauerdrift een schouw.
Bewoners, vertegenwoordigers van de
Woonbond, de gemeente Nieuwegein
en de politie liepen mee. Er werden
negen punten aangekaart waarop actie
nodig is. Het resultaat van de schouw
wordt aangeboden aan de Directie van
Mitros Wonen.
‘Vanuit het werk als portefeuillehouder bij
HuurdersNetwerkMitros kreeg ik de opdracht een thema te kiezen waar we op
korte termijn mee aan de slag moesten
gaan. Het werd “Veiligheid”. Daaraan gekoppeld: een schouw organiseren vanuit
ons woonadres. Binnen anderhalve week;
de schouw zou plaatsvinden op 15 oktober
rondom de Landauerdrift.
Flyeren
Eerst de eigen buren enthousiast maken. Ik
had er al vier waarvan er twee in verband
met werk overdag niet konden. Daarna was
er overleg op het kantoor van HNM in
Utrecht. Mijn buren Ans Wilbrink en Sjaan

Een leefbare buurt

Schmeding gingen mee. Daar werden 300
flyers gemaakt voor de schouw. Wij hebben
met z’n drieën geflyerd in de Landauerdrift
en omgeving. Daarna heb ik contact gezocht met Ed Roelofs, wijkmanager van
Batau-Zuid van de gemeente Nieuwegein,
om mee te lopen. Hij reageerde al vrij snel
dat hij kon. Mooi!!
Buurtbeheerder Raymond Schuur had op
die dag cursus, maar hij heeft toch zijn best
gedaan om er om 16.30 uur bij te zijn. Helaas waren onze wijkagenten niet beschikbaar, maar uiteindelijk heeft degene van de
politie die ik steeds aan de lijn kreeg meegelopen. Schitterend!! Met dank aan haar.

Stadswinkel sneller

De gemeente wil
haar dienstverlening naar de burger verbeteren.
Om lange wachtrijen in de StadsHeeft u dat ook wel eens? U loopt over
winkel te voorkostraat in uw buurt en ziet dat de put vermen gaat deze
stopt zit, trottoirtegels losliggen, afgebroken vanaf 1 jan 2016 op afspraak werken.
takken na een storm die gevaar opleveren,
De afspraken kunnen beter verdeeld worden
een vernield hekwerk rond een openbaar
over de dag, zodat piekbelastingen worden
plantsoen. U denkt waarschijnlijk, laat de
gemeente maar snel komen. Maar hoe weet
die dat? Er is een algemeen nummer beschikbaar voor dit soort meldingen.
De Servicelijn 14 030.
Wilt u weten wanneer in 2016
Wanneer u 14 030 belt, worden uw naam
de verschillende kliko’s worden
en adresgegevens gevraagd en over welke opgehaald? Gaat u dan naar
locatie u belt. De gemeente neemt uw mel- www.rmn.nl/inzamelschama
ding op in de werkplanning. Zo wordt het
en typ uw postcode en huisniet vergeten en blijft onze buurt leefbaar
nummer in. Bij de inzameldaen veilig. Doe mee en maak gebruik van 14 ta/maandkalender kunt u het
030, zo werkt u mee aan een prettige
inzamelschema downloaden.
woonomgeving in onze wijk Batau-Zuid.
Of u stuurt een briefje met een
verzoek om toezending van
Marcel van Montfoort
het schema naar:
Secretaris Wijknetwerk Batau-Zuid
De gemeente kan niet elke dag overal
zijn om problemen in de openbare
ruimte in onze wijk op te lossen. Daarom doet zij een beroep op u als burger
om zaken te melden via de Servicelijn.

Inzamelschema kliko’s

Bel de Servicelijn

14 030 over:

Losse tegels, kapotte speeltoestellen,
slecht onderhoud,
gevaarlijke situaties etc. in de openbare ruimte in de wijk.

RMN Afd. Publiekscontacten
Antwoordnummer 7000
3769 TA Soest
Vermeld uw naam en adresgegevens. Een postzegel is niet
nodig.

Ik vond het heel fijn in de eigen buurt met
buurtbewoners die je anders nooit ziet als
clubje meegedaan te hebben. En het gevoel
te hebben gekregen serieus genomen te
worden.’
Jeanette Overbeek.
Foto: Hans Weevers.

voorkomen. Inwoners kunnen 24 uur per
dag, 7 dagen per week hun afspraak zelf
inplannen via www.nieuwegein.nl/afspraak
of u belt tijdens kantooruren 14 030.
Er is alleen een afspraak nodig voor het
aanvragen van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen, geboorteaangiftes, uittreksels uit de basisadministratie, een verklaring omtrent het gedrag of het doorgeven van een verhuizing.
Voor het afhalen van de documenten is
geen afspraak nodig; dit kan dagelijks van
8.30-17.00 uur en op woensdag van 17.00
-20.00 uur.

Adverteren in deze krant?
Wilt u adverteren in deze wijkkrant?
Uw boodschap bij 2650 adressen in
Batau-Zuid onder de aandacht?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Wijknetwerk Batau-Zuid.

wnw_batauzuid@hotmail.com

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van:
Wijknetwerk Batau-Zuid
p/a Braamgaarde 56
3436 GP Nieuwegein
E-mail: wnw_batauzuid@hotmail.com
Wijkkrant Batau-Zuid verschijnt in januari,
mei en september. Oplage 2.650 stuks.

Zoekt u zinvol vrijwilligerswerk?

Naast het bestuur heeft het wijknetwerk
drie werkgroepen.
De werkgroep communicatie richt zich op
de website en de wijkkrant.
De werkgroep fysieke leefomgeving richt
zich met name op het groen, de verhardingen, speelvoorzieningen, parkeerplaatsen,
bebording, oversteekplaatsen, verlichting
enz.
De werkgroep sociale leefomgeving houdt
zich bezig met de sociale aspecten zoals
veiligheid, contacten, hulp.

Gaat uw woon- en leefomgeving u
aan het hart?

Serieus genomen
De verslagen van de schouw zijn aangeboden aan de directie van Mitros Wonen, die
daar blij mee was. Er zijn ook zaken die de
gemeente aangaan. De punten worden door
Mitros en hopelijk ook door de gemeente
meegenomen. Wij als HNM houden in ieder
geval de vinger aan de pols.

Dan bent u degene die wij zoeken!
Wij zoeken versterking en vers bloed voor
deze werkgroepen. Heeft u interesse? Wilt
u meer weten? Mailt u ons dan snel via
wnw_Batauzuid@hotmail.com en wij nemen graag contact met u op.

De mensen van Wijknetwerk Batau-Zuid
zetten zich samen met de wijkbewoners in
voor het op peil houden van een veilige en
aantrekkelijke woon- en leefomgeving
waarin sprake is van saamhorigheid, zelfbeMarcel van Montfoort
heer en burgerinitiatief.
Secretaris Wijknetwerk Batau-Zuid
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