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Beste medewijkbewoners.
Laten we eerst beginnen met
te constateren dat we in een
mooie groene wijk wonen.
Vooral het park laat zien dat
de zomer in aantocht is. Vogels zijn bezig hun nesten te bouwen en er
is zelfs een ransuil gespot. We zijn er van
overtuigd dat de ecologische zone zijn
vruchten afwerpt en willen deze dus behouden. Daar moeten we ons voor blijven inzetten!
Helaas gaan de vergaderingen van het wijknetwerk nog steeds digitaal, maar hopelijk
komt daar snel een eind aan.
Digitaal was ook de voorlichtingsbijeenkomst over de opknapbeurt rond de Jumbo
aan de Walnootgaarde. Het is de bedoeling
dat daar een veiliger logistieke situatie gaat
ontstaan en alles er frisser uit gaat zien.
Ons inziens geen overbodige luxe.
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Raad stemt in met zienswijze wijknetwerk
In de wijkkrant van januari jl. kon u lezen over de zienswijze die door het wijknetwerk tegen de (Concept-) Ontwikkelingsvisie van de gemeente Nieuwegein was ingediend. Het ging
hier om het schrappen van de ecologische zone langs de Nedereindseweg. Met name bestuurslid van het wijknetwerk Jos de Vries heeft zich sterk gemaakt voor deze zaak. Het
resultaat is dat de zienswijze volledig is gehonoreerd.

Er is door de hartstichting een bijdrage toegezegd om in de wijk een AED te plaatsen.
In de volgende wijkkrant zullen we daar
meer over vertellen en dan aangeven waar
de AED komt. We zouden ook de andere
AED’s in de wijk graag in kaart brengen,
zodat we een overzicht kunnen geven van
hun locaties.
Ik wens u veel leesplezier met de nieuwe
wijkkrant. En heeft u opmerkingen of suggesties, laat het ons dan weten via:
wnw_batauzuid@hotmail.com
Hans Schenk | interim-voorzitter Wijknetwerk
Batau-Zuid.

Hulp bij vervoer naar vaccinatielocatie
Heeft u een oproep gekregen voor de coronavaccinatie maar kunt u de
vaccinatielocatie niet zelf
bereiken? De vrijwilligers
van ANWB Automaatje
rijden u er graag naartoe.
Naar de locaties in Nieuwegein, maar ook die in Utrecht en Houten.
Tijdens het vervoer worden de RIVM richtlijnen
gehanteerd. Meld u twee dagen van tevoren
aan, zodat een beschikbare chauffeur kan worden gevonden. Per rit wordt een kleine vergoeding van 30 cent per gereden kilometer gevraagd. Voor meer informatie of het aanvragen
van een rit kunt u op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur bellen naar ANWB AutoMaatje Nieuwegein 030-60 33 748 of e-mailen naar
automaatje@movactor.nl

De ecologische zone langs de Nedereindseweg is een uniek stukje natuur binnen Nieuwegein.
Een gewilde wandelroute, waar veel te zien is en bewoners soms bijzondere ontdekkingen
doen. Recentelijk werd er een prachtige Ransuil gespot.
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In het bestemmingsplan Batau uit 2019 was
al eerder de ecologische zone geschrapt.
Daartegen is door het wijknetwerk in beroep gegaan bij de hoogste bestuursrechter
van het land, de Raad van State. Die heeft
het schrappen van de ecologische zone onrechtmatig verklaard en de gemeente veroordeeld om dit terug te draaien. De gemeente heeft hier nu gehoor aan gegeven.

Regelgeving ruimtelijke
ordening op de schop
De nieuwe situatie is dat de complete regelgeving over de ruimtelijke ordening in de
komende jaren op de schop gaat. Daarvoor
in de plaats komt de zogenaamde Omgevingswet. In het kader van deze wet moet
de gemeente om te beginnen een zgn. Omgevingsvisie opstellen. De Omgevingsvisie
beschrijft de hoofdlijnen van de leefomgeving van de burgers van Nieuwegein voor
de lange termijn. Een latere uitwerking, in
concretere plannen, moet daarin passen.
Dat wil zeggen dat zoiets belangrijks als een

ecologische zone duidelijk moet zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. Laat nu net
deze ecologische zone in Batau-Zuid ontbreken in de Concept-Ontwikkelingsvisie. Gelukkig werd dit tijdig ontdekt door bestuurslid Jos de Vries van het wijknetwerk.

Ontwikkelingsvisie
feitelijk gewijzigd
Het goede nieuws is nu dat de gemeenteraad de zienswijze van Jos de Vries volledig
heeft gehonoreerd en de Ontwikkelingsvisie
heeft aangepast. In het raadsbesluit staat
daarover dat “per abuis ouder kaartmateriaal was gebruikt” en dat dit nu, naar aanleiding van de zienswijze van het wijknetwerk,
heeft geleid tot aanpassingen.
Ook geeft de raad te kennen dat het Groenstructuurplan op dit onderdeel “als gevolg
van de Raad van State-uitspraak feitelijk is
gewijzigd en dat dit nu op juiste wijze in de
Ontwikkelingsvisie is opgenomen”.
Door: Jos de Vries | bestuur wijknetwerk.
Foto: Olga Hansen.
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kunstwerk

Wijkbewoner maakt uniek
fotoboek van Batau

Ransuil ontdekt de
ecologische zone
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Van de politie Wanneer het te mooi is om waar te zijn
De actualiteit is dat we meer thuiswerken. Dan is de kans dat er wordt ingebroken een stuk kleiner.
Dat blijkt ook uit de cijfers. In plaats van vijf inbraken per week zijn het er vijf per maand in
Nieuwegein. Maar er moet wel wat worden verdiend. Dus dan worden andere manieren van inkomen
gezocht en gevonden. Op het internet!
Bij het thuiswerken hoort ook ontspanning. Er
wordt veel rondgekeken op internet. Daar worden prachtige aanbiedingen gedaan: een goedkope IPhone, laptop, airpods of andere gadgets.
Het is heel verleidelijk om op zo’n mooie aanbieding in te gaan. In een paar klikken is het geregeld. Maar voordat je die paar klikken doet om
te bestellen, zijn een paar andere klikken nodig.

Wel klappen, geen iphone
Een andere truc is dat een verkoper met je af
wil spreken bij een winkel of in een straat. Dan
horen alle alarmbellen af te gaan. Heeft de verkoper geen eigen adres? Op zo’n afspraak
‘ergens’ is de kans groot dat je wel je geld kwijt
bent, geen goedkope Iphone 12 pro hebt gekregen, maar wel een paar klappen. Daarvan heeft
de politie inmiddels vele voorbeelden.

Informatie over malafide websites, bankrekeningen en Whats-app fraude vind je op
www.politie.nl
Ook Marktplaats biedt deze
controle-service.

Malafide websites en bankrekeningen
En we kunnen nog wel even doorgaan:
SMS van je bank dat je pas is verlopen. Mail van
CJIB of belastingdienst dat je snel moet betalen
of anders wordt beslag gelegd. App van je zoon
of dochter dat het telefoonnummer is veranderd
en of je snel even wat kunt betalen: “Je krijgt
het terug hoor”. Mail van je bank dat je gegevens gecontroleerd moeten worden. Je hebt een
prijs gewonnen of recht op een erfenis, maar
voer daarvoor eerst even je gegevens in.

Laat je niet bang maken
Vul nooit je bank- of creditkaartgegevens in.
Controleer altijd of een mail, een verzoek, of
dreiging met deurwaarder of incassokosten wel
bij het genoemde bedrijf vandaan komen. Bel
niet het in de mail vermelde telefoonnummer.
Klik niet op een link in de mail of sms. Zoek het
op in je eigen gegevens van de bedrijven waarmee je zaken doet. En laat je niet bang maken
door dreigverhalen die je worden gestuurd.
Janien Haars & Wietse Hamming |
Wijkagenten Batau Noord en -Zuid.

Verdacht appje of mailtje op mobiel
of computer? Klik nooit op de link en
blokkeer het nummer !

U kunt de wijkagenten bereiken via
 0900-8844
 wietse.hamming@politie.nl
 janien.haars@politie.nl

Nieuwegein 1 groot museum
In juni wordt Nieuwegein 1 groot museum. De collectie zal bestaan uit kunstwerken,
gemaakt door bewoners. De stad vormt het decor voor de tentoonstelling.
Exposeert u ook mee?

‘Feestelijke boten’
Dat is het thema van de kunstwerken. Nieuwegein en water zijn immers onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Initiatiefneemster en beeldend kunstenaar Gonneke Prak uit Batau-Noord
bedacht dit project voor 50 jaar Nieuwegein.

Plattegrond met de locaties
Er komt een plattegrond met de locaties waar de
kunstwerken te zien zijn. Meld uw kunstwerk
daarvoor aan. Dat kan vanaf half mei via de
facebookpagina: Op stap in Nieuwegein
of via mail: KunstwerkNieuwegein@gmail.com

Wilt u ook meedoen?
Maak dan een kunstwerk met het genoemde
thema. Plaats het kunstwerk in het zicht, bijvoorbeeld voor het raam, aan het balkon of op een
mooie plek in de (voor)tuin.

Feestelijke activiteiten
Tijdens de museummaand in juni kunt u langs alle
feestelijke kunstwerken in Nieuwegein wandelen. De museummaand zal opgeluisterd worden
door allerlei activiteiten.

Even voorstellen: Evelien Vroomen

Servicelijn 14 030

Buurtverbinder Evelien Vroomen is het nieuwe en enthousiaste aanspreekpunt van Buurtplein Batau. Heeft u ideeën voor of vragen over
activiteiten in de wijk? Neemt u dan gerust contact met haar op.

U kunt de Servicelijn bellen
voor het melden van
problemen in de wijk zoals:

Beste inwoners, initiatiefnemers, samenwerkingspartners en collega’s,
Ik zal me kort even voorstellen: Mijn naam is Evelien Vroomen en ik ben
sinds 1 april het aanspreekpunt van het bruisende buurtplein Batau! Voor
nu doen we het even rustig aan, al kijken we uit naar de periode dat we
als buurtplein weer volledig open mogen.
Aankomende zomer komen wij naar jou toe met ‘Nieuwegein Go’s Nuts!’
Met een vrolijke noot, hopelijk heerlijk weer en heel veel positiviteit! Voor
de actuele activiteiten kun je terecht op onze website: www.movactor.nl
Ook leuk om te weten: speciaal voor kinderen tussen de 10-13 jaar start
vanaf 27 mei het Zakgeld Project! Aansluitend staat er een spectaculair
zomerprogramma klaar. Dit wil je niet missen! Kortom, vragen..? Een
grandioos idee? Of blijf je graag op de hoogte?
Meld je dan bij mij aan voor de nieuwsflits BATAU
of neem contact met me op.
Hartelijke groet,
Evelien Vroomen | buurtverbinder Movactor

SLECHT ONDERHOUD,
KAPOTTE SPEELTOESTELLEN,
‘GROEN’-PROBLEMEN, (ZWERF) AFVAL,
ONVEILIGE SITUATIES E.D.
U kunt Evelien bereiken
via e-mail:
evroomen@movactor.nl
of bel: 06 588 209 85

U kunt deze meldingen ook ter plaatse
doen op uw smartphone via de app:

Buiten Beter
GPS bepaalt dan de plaats van
uw melding en u kunt meteen
een foto meesturen.

ZAKGELD PROJECT
Van 27 mei t/m 8 juli. Voor kinderen van 10 tot 13 jaar.
Leer omgaan met geld, sparen, doelen stellen en omgaan met verleidingen en reclames.
Meer info via Jaouad Izmir 06-34 65 76 21

Wilt u reageren op een artikel in deze krant?
Mail dan naar batau-zuidwijkkrant@outlook.com
De redactie zorgt dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt.
Anonieme reacties worden niet in behandeling genomen.
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Wijkbewoner Jaap Wisse maakt uniek fotoboek van Batau-Zuid
Jaap Wisse houdt van wandelen én van fotograferen. Tijdens zijn tochtjes in en rond onze
wijk maakt hij het hele jaar foto’s. Het boek dat hij van zijn opnames samenstelde geeft een
prachtig beeld van onze omgeving in alle jaargetijden. Jaap wil het boek graag tentoonstellen voor zijn medebewoners, maar weet nog niet waar. Wilt u met hem meedenken?

Beste medebewoners,
Als liefhebber van fotograferen neem ik
regelmatig mijn camera mee op mijn wandelingen door onze mooie wijk Batau. Dat
levert vaak prachtige plaatjes op van de
Nedereindseweg, de omgeving van de kinderboerderij, boerderij De Batau, de Kruidentuin, het park langs de A2 en de Nedereindse Plas. Omdat ik dit het hele jaar
door doe ontstond het idee er een fotoboek
mee samen te stellen van deze omgeving in
alle jaargetijden. Het is een prachtig boek
geworden van zo’n 150 pagina’s in een formaat van 30 x 30 cm.

Weet u een goede plek voor het boek?
Na overleg met het wijknetwerk bleek het
toch lastig te zijn zo’n plek te vinden. Vandaar bij deze mijn oproep om een leuke
suggestie te doen voor zo’n plekje.
En, mocht dat toch niet gevonden worden,
dan geef ik het boek graag weg aan diegene die zich als eerste meldt. U kunt uw suggestie voor een plek voor het boek sturen
naar het e-mailadres van de wijkkrant. U
kunt zich daar ook melden om het boek in
uw bezit te krijgen, wanneer er geen plek
voor wordt gevonden.

Jaap Wisse
Door een toeval heb ik twee exemplaren.
Hoewel voor mezelf bedoeld kreeg ik door
U kunt Jaap Wisse mailen via de redactie:
een gelukkig toeval een tweede exemplaar
gratis toegestuurd door de producent. Het
BATAU-ZUIDWIJKKRANT@OUTLOOK.COM
lijkt mij een leuk idee om het een plek te
Heeft u geen beschikking over een computer of
geven waar bewoners van de wijk samenkomen en het door meerdere mensen inge- smartphone, dan mag u bellen via 06-23 00 93 27.
De redactie stuurt uw bericht door naar Jaap.
zien kan worden.

UIT IN DE BUURT bij De Partner
Cultuurcentrum De Partner is een bruisende smeltkroes van talent en ontmoeting. Een leuke
plek, die ook nog eens bij ons in de wijk staat. Op de grens met Batau-Noord, aan de
Nedereindseweg 401A. Gewoon om het hoekje dus eigenlijk. Zodra de corona-regels het
weer toelaten, moet u er beslist eens een kijkje gaan nemen.

Bij De Partner krijgt talent een podium en de
kans om zich te ontwikkelen.

VOOR NIEUWS, ACTIVITEITEN EN TIJDEN:
 WWW.DEPARTNERNIEUWEGEIN.NL
06-54 13 68 97.

GELEGENHEID OM UIT TE GAAN IN DE BUURT
In een gebouw met een rijke historie maken we
als club van vrijwilligers van De Partner een
bruisende plek voor kunst, cultuur én ontmoeting. We dragen hiermee bij aan een nog leukere stad Nieuwegein. We bieden u graag
gelegenheid om gezellig uit te gaan in uw eigen wijk. Ook repeteren of zelf optreden is
mogelijk.
Natuurlijk liggen nu veel activiteiten stil vanwege de corona-regels. Zodra het weer kan, gaan
we van start met muziek, film, dans, theater en
jamsessies. De toegang is vaak gratis. U kunt
gerust in uw eentje komen, het is altijd gezellig.

WAT WE ORGANISEREN
Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar organiseren
wij teenage dance The Glow, een superleuke
gezellige disco.
Zolang de corona-regels gelden is er op onze
parkeerplaats de Boekenruil Buiten. Dit is iedere maandag- en dinsdagmiddag van 14.0016.00 uur.
Nieuw is de Partner Klassiek. Op zaterdag 12
juni staan maar liefst drie appeltaartconcerten
gepland van De Keizer en de Nachtegaal, een
muzikaal sprookje voor iedereen van 8 tot 108.
Wij hopen u snel te ontmoeten!
Rita Vermeulen | Voorzitter De Partner

Paashaas verrast de Rijtuigenbuurt
Met Pasen in aantocht en nog weinig ruimte in de Covid-maatregelen wilde een groepje bewoners uit de Rijtuigenbuurt iets leuks doen voor
hun buren. Een klein gebaar om elkaar een hart onder de riem te steken. Het werd een zeer geslaagde verrassing.

PAASHAAS IN DE RIJTUIGENBUURT

Vrijdag 2 april en zaterdag 3 april was de
Paashaas te vinden in de Rijtuigenbuurt om
paaseitjes uit te delen. Vooral kinderen vonden het heel leuk om de Paashaas tegen te
komen. Er werd volop gelachen en gezwaaid.

HOE KWAM DIT ZO?

Een groepje bewoners heeft, met hulp van
het wijknetwerk, ruim 600 zakjes met paaseitjes gemaakt. Vele handen maken licht
werk dus de zakjes waren zo gevuld. Geheel
volgens de richtlijnen van het RIVM zijn de
bewoners vervolgens de buurt ingegaan om
bij elk huis aan te bellen en de eitjes te
overhandigen. Van jong tot oud hielp mee.
De zusjes Isa, Nina en Sara waren heel enthousiast over het bezorgen: “We hebben
heel veel mensen blij gemaakt”.
Al met al was het een zeer geslaagde actie
waar veel leuke reacties op zijn gekomen. Een klein gebaar wordt in
deze rare tijden enorm gewaardeerd. De bewoners van de Rijtuigenbuurt willen het Wijknetwerk Batau-Zuid bedanken voor de donatie
van de 26 kilo paaseitjes.
Mirjam de Reuver | bewoonster

Isa, Nina en Sara vonden het superleuk om mee te helpen met het
uitdelen van de zakjes met paaseitjes.
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Prachtige ransuil gespot

De Ransuil is goed te herkennen aan zijn
kenmerkende oorpluimen.

Eind april werd aan
de noordgrens van
onze wijk een prachtige Ransuil gespot.
Het dier zat in een
blauwspar in de achtertuin van één van
de huizen die daar
direct aan de ecologische zone grenzen.
Onder de enthousiaste passanten bevond
zich ook hobbyfotograaf Joost Melis
uit onze wijk. Joost
maakte o.a. deze
prachtige foto van
die bijzondere gebeurtenis.
De Ransuil is een wettelijk beschermde
vogelsoort. Het is leuk
en bijzonder dat de
vogel zich juist in de
ecologische zone in
onze wijk laat zien.
Jos de Vries |bewoner.

Nuttige en vooral gezellige vrijwilligersdag
NLdoet is dit jaar op 28 en 29 mei. In onze wijk meldden De Partner
en de Kruidentuin zich aan voor wat extra hulp. De Kruidentuin is
inmiddels voorzien. De Partner kan nog wel wat handen gebruiken.

DE PARTNER

29 mei | 10.00 - 15.00 uur

Cultuurcentrum De Partner wil haar achtergevel opvrolijken met
kleurig beschilderde panelen. Daarvoor zoekt zij 10 vrijwilligers.
Kunstenares Carin Sleurink zal de klus leiden.
Aanmelden kan via www.nldoet.nl of
penningmeester@departnernieuwegein.nl
Of bel 06-23 88 03 59.

DE KRUIDENTUIN

Van het wijknetwerk

Digitale wijkkrant en andere wijkinfo
Beste medebewoners van Batau-Zuid,
U ontvangt periodiek in uw brievenbus een papieren uitgave van
onze wijkkrant. Wij zouden graag van u horen of u ook geïnteresseerd bent in een digitale versie van de wijkkrant. Zo ja, dan vernemen wij graag uw e-mailadres en de
buurt binnen Batau-Zuid waar u woont.
Wilt u bij het vermelden
van uw buurt kiezen uit:
Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend
gaan gebruiken voor digitale toezending
1. Rijtuigenbuurt
van de wijkkrant en daarnaast voor aanvullende tussentijdse wijkinfo.
2. Edelstenendriften
U kunt de gevraagde informatie mailen
3. Gebouwendriften
naar het secretariaat van Wijknetwerk
Batau-Zuid.
4. Namengaarden
Heeft u nog vragen of opmerkingen over
5. Fruitgaarden
het bovenstaande? Neemt u ook dan
gerust contact met ons op.
6. Hemelgaarden

Secretariaat wijknetwerk:

7. Kruidengaarden

 wnw_batauzuid@hotmail.com

8. Nedereindseweg

HANGING BASKETS DIT
JAAR EXTRA FEESTELIJK

Omdat Nieuwegein 50 jaar
bestaat wordt de beplanting
van de hanging baskets dit jaar
aangepast. Naast de bekende
hanggeraniums worden de
andere planten vooral groen
en paarsbloeiend, de kleuren
van de gemeente Nieuwegein.

2020

Audrey Story | Wijknetwerk

29 mei | 10.30 - 15.00 uur

Voor het wieden, schoffelen, snoeien en dergelijke in de Kruidentuin zijn er genoeg mensen.
Vooral de vrijwilligers van Groen Links voorzien
daarin. Wilt u toch helpen? U bent van harte
welkom! Bel voor info even Frida Koopman:
06-13 27 99 88.
Aan de slag in de Kruidentuin tijdens NLdoet 2019
Foto: René Zubcevic

Volg het wijknetwerk via

WIJKNETWERK BATAU ZUID
of WIJK BATAU ZUID

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van:
Wijknetwerk Batau-Zuid
p/a Braamgaarde 56
3436 GP Nieuwegein
E-mail: wnw_batauzuid@hotmail.com

Ook voor al uw vragen over Batau-Zuid.
Wijkkrant Batau-Zuid verschijnt in januari, mei en
september. Oplage 2.350 stuks.

Geen krant gehad? Bel 06-27 18 96 44
Alleen voor nabezorging.
Eindredactie en vormgeving
Olga Hansen - Team Woord op Maat, Nieuwegein.
Druk/repro
Centrum Drukwerk - Utrecht

Volgende wijkkrant: september 2021
Aanleveren kopij voor: 13 september 2021
via batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Alleen voor vragen over de wijkkrant:
Telefoon: 06-23 00 93 27
E-mail: batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Disclaimer
De redactie van Wijkkrant Batau-Zuid kan kopij aanpassen
of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De redactie
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie die door derden is aangeleverd. Zij streeft uiterste
zorgvuldigheid na bij het beoordelen en hanteren van de
kopij.
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