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Beste mede wijkbewoners,
Aan het begin van het nieuwe
jaar wil ik u een heel gelukkig,
gezond en voorspoedig 2022
wensen! Dit doe ik ook
namens het bestuur van
Wijknetwerk Batau-Zuid.
Vooralsnog is het coronavirus niet weg en
zullen we nog gebonden zijn aan allerlei
regels, maar de hoop is er ook om weer zo
snel mogelijk ‘gewoon’ met elkaar om te
kunnen gaan. Zelf ben ik het wel aardig zat
en weet dat velen van u dat ook zijn.
Ik hoop dat we in dit nieuwe jaar bewoners
kunnen enthousiasmeren om aan het wijknetwerk deel te nemen. Het is belangrijk
om de kritische geluiden uit de wijk te horen, zodat er over gesproken kan worden en
er actie ondernomen kan worden. Ik wil u
daarom oproepen om de vergaderingen van
het wijknetwerk te komen bijwonen om de
positieve en negatieve opmerkingen met
elkaar te bespreken. In plaats van kritiek te
leveren is het fijn om samen de problemen
in de wijk op te lossen!
Wij zoeken nog steeds naar een nieuwe
voorzitter en ik hoop dat ik het stokje dit
jaar kan overgeven aan een ander.
Hartelijke groet,
Hans Schenk | interim-voorzitter Wijknetwerk
Batau-Zuid.

Doe ook mee met de wijkkrant
Wilt u ook eens een stukje voor de
wijkkrant maken? Uw eigen bericht
en foto in deze krant? Heeft u nieuwtjes, ideeën, tips of agendapunten uit
uw straat, buurt of de wijk? Aarzel niet en mail uw
informatie naar de redactie.
Bent u niet zo’n schrijver, wilt u wat tips en raad?
Overleg dan gerust even met de redactie. Kijk in
de Colofon van deze wijkkrant wanneer de volgende editie komt. Uw nieuws ook in die krant? Neem
dan tijdig contact op met de redactie via
batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Deze wijkkrant is ook digitaal beschikbaar op de
website van het wijknetwerk
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/ onder
WIJKKRANTEN.
In de digitale wijkkrant zijn de doorlinks naar
websites en e-mailadressen geactiveerd.

JAARGANG 7

De Transitievisie Warmte
Nieuwegein van het aardgas af
Volgens het Klimaatakkoord moeten alle woningen in 2050 van het aardgas af, ook die in
Nieuwegein. Onze gemeente doet er, qua ambitie, nog een schepje bovenop door de doelstelling te hanteren om in 2040 energieneutraal te zijn. De warmtetransitie zal daarmee de
komende 10 jaar één van de belangrijkste hoofdonderwerpen zijn in onze gemeente.

Vastleggen transitievisie

Om het doel van het Klimaatakkoord dichterbij te brengen moet in heel Nederland
per gemeente een zogenaamde Transitievisie Warmte worden vastgelegd.
Op 25 november jl. heeft ook de Raad van
Nieuwegein besloten tot vaststelling van de
Transitievisie Warmte.

Warmtenet voor de wijk

In de uitvoeringsplannen per wijk worden
daarna samen met bewoners en gebouweigenaren de vervolgstappen op een rij gezet.
In de Warmtetransitievisie (WTV) wordt per
wijk aangegeven wat volgens de gemeente
het meest kansrijke alternatief is voor aardgas. Voor geheel Batau-Zuid gaat men uit
van een collectieve oplossing, namelijk een
warmtenet. De gemeente wil daarmee in
onze wijk nog dit jaar starten, in een combinatie met het Betere Buurten-project
Gebouwendriften.

Kortom, er staat de komende jaren heel
veel te gebeuren in Batau-Zuid en het raakt
ons allemaal.

Oprichten werkgroep

Het wijknetwerk wil een stevige werkgroep
oprichten die zich de komende jaren met dit
onderwerp gaat bezig houden. Daarom vragen wij bij deze aan bewoners van de wijk,
zowel huurders als eigenaar-bewoners, zich
aan te melden bij het wijknetwerk.
Nog veel vragen
U kunt ons mailen via:
De WTV roept nog veel vragen op. Om maar
wnw_batauzuid@hotmail.com
één voorbeeld te noemen: nergens is de
randvoorwaarde vastgelegd dat de woonlas- Jos de Vries | werkgroep fysieke leefomgeving
ten van de bewoners niet zullen stijgen.
Wijknewerk Batau-Zuid

Wijknetwerk toe aan verjongingsimpuls
Wijknetwerk Batau-Zuid is op zoek naar nieuwe leden. En dan vooral jonge wijkbewoners.
Met hun hedendaagse kijk op hun woonomgeving zouden zij het wijknetwerk een nieuwe
impuls kunnen geven om gelijk op te blijven gaan met de veranderingen in de wijk.
Als bewonersnetwerk van onze mooie wijk
zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Wij
merken dat het steeds moeilijker is om
bewoners te vinden die mee willen helpen
met het op peil houden van een leefbare en
sociale wijk. Meedoen met het wijknetwerk
kost niet veel tijd. De
wijk en jij als bewoner
zullen er wel bij varen.
WAT ERVAAR JIJ?
Maak je je zorgen over
de warmtetransitie? Of
de verkeerssituatie? Misschien heb je ideeën
over speelvoorzieningen
voor je kinderen of het
onderhoud van groen en

bestrating in jouw buurt. Zijn de hondenuitlaat plaatsen een issue voor je? Of zou je
wel willen meedenken over hoe er meer
buurtactiviteiten kunnen worden georganiseerd?
HOE KUN JE HELPEN?
Als je je weleens afvraagt hoe je zelf iets
zou kunnen doen voor je buurt en wijk kun
je al helpen door lid te worden van het
wijknetwerk. Met jouw frisse blik en nieuwe
ideeën en onze ervaring kunnen we mét
elkaar de wijk zo leuk mogelijk maken en
houden. Kom een keer met ons praten!
Stuur ons een e-mail via:
wnw_batauzuid@hotmail.com
Wijknetwerk Batau-Zuid

Community-art in de
Noordstedetunnel.

Isa prikt afval voor een
schonere buurt.

Thijs van der Wal
interim-wijkcoördinator.

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

WWW.NIEUWEGEINSEWIJKEN.NL/BATAU-ZUID/

2

V AN DE POLITIE Nieuw jaar, nieuwe kansen
Terugkijkend op de cijfers van het afgelopen jaar vragen de wijkagenten zich af of cijfers de
realiteit weergeven. Hoe beleeft u als wijkbewoner de veiligheid in de wijk? Wat zijn uw verwachtingen, ergernissen, zorgen? De politie zoekt de samenwerking.

De cijfers

Een nieuw jaar maakt dat we achterom
kijken. Het 2e halfjaar van 2021 waren er in
Batau 5 woninginbraken. In 2017 waren dat
er nog 32. Auto-inbraken geeft hetzelfde
beeld: 37 in 2021, in 2017 waren dat er 77.
Bij de cijfers van internet criminaliteit zou
je verwachten dat het precies andersom is.
Maar uit de cijfers blijkt dat in 2017 al 32
aangiftes van internetfraude waren en in
2021 waren dat er 30…

Een idee dat werkt

Toch is ieder slachtoffer er één teveel. Wat
zou er meer gedaan kunnen worden om het
kwartje te laten vallen? De slogan: “Maak
zelf je auto leeg” helpt niet genoeg. Nog
steeds is de buit van een auto-inbraak vaak
een laptop en andere dure spullen.

Nog steeds gebruiken mensen geen nachtslot als ze de deur uitgaan. Nog steeds geven mensen via de telefoon hun pincode en
aan de deur hun pinpas af. We houden ons
aanbevolen voor een idee dat beter werkt.

De beleving in de wijk

Cijfers geven niet de werkelijkheid weer.
Als wijkagenten willen we weten hoe jullie
het in de wijk beleven. Waar hebben jullie
als wijkbewoners last van? Wat is jullie ergernis? Wat verwachten jullie van je wijkagent of van de politie? Kan de wijkagent of
politie aan jullie verwachtingen voldoen? Of
kunnen we in samenwerking met jullie als
wijkbewoners en samen met (wijk)BOA’s en
andere spelers in de wijk zorgen dat de wijk
veiliger wordt?

Containertuintjes op de Koetsdrift

Wietse en Janien: “Zin in het nieuwe jaar.”
Foto: Rick-Jan Godschalk

Die samenwerking zoeken en vinden we.
Daarvoor blijven we ons best doen.
Janien Haars & Wietse Hamming |
Wijkagenten Batau-Noord en -Zuid.

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

Bewoners in de Rijtuigenbuurt hebben het initiatief genomen om bij de ondergrondse afvalcontainers aan de Koetsdrift containertuintjes aan te leggen. Zij hopen dat als de plaats van
de containers er verzorgd en netjes uitziet dit uitnodigt om deze plek schoon te houden.
Padmini Kanhai en Vincent Lisman namen
het initiatief tot de containertuintjes. Padmini: “Ik ben vrijwilliger in het Wijknetwerk
Batau-Zuid en mijn buurman Vincent Lisman is ook zeer betrokken bij onze woonomgeving. De wijk is een paar jaar geleden
keurig opgeknapt en wij willen dit zo behouden. Als burger kunnen wij ons steentje
bijdragen.”
Via het wijknetwerk werd bij de gemeente
de aanvraag voor de tuintjes gedaan. Vanuit het project Betere Buurten werd het
gefinancierd. Padmini en Vincent hebben
ook andere bewoners betrokken bij de verzorging en het onderhoud van zowel de
tuintjes als de eigen omgeving. Padmini:
“We hebben veel positieve reacties gekregen. Ons volgende plan is om een AED in
de wijk te plaatsen”.

In aanwezigheid van initiatiefnemers Vincent Lisman,
Padmini Kanhai, bewoners en pers opende wethouder Jan Kuipers (r) op 22 oktober officieel de tuintjes.
Foto: Fototeam KenM, Nieuwegein.

Wandelt u vanuit Batau-Zuid door de Noordstedetunnel dan kunt u de enorme muurschildering die daar sinds afgelopen juli is gemaakt niet missen. In het kader van 50 Jaar Nieuwegein wordt hier samen met bewoners een soort memory-wall gerealiseerd. Kunstenaar Carin
Sleurink uit onze wijk leidt het project. U kent haar vast al van de muurschilderingen De
Ekster en De Vlinders in de Rijtuigenbuurt.
van het maken en bekijken van de kunst is
zo mooi om mee te maken.

Megaproject Noordstedetunnel

Community art werkt verbindend

De laatste jaren ben ik actief in Nieuwegein
met het maken van grote muurschilderingen. Dit gebeurt als community art omdat
dit de mooiste en waardevolste projecten
oplevert.
De vele nieuwe ontmoetingen, verassende
wendingen en vooral het samen genieten
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Community-art in de Noordstedetunnel

Ook kinderen waren van harte welkom om, onder
begeleiding, mee te komen schilderen.
Dit jaar wordt het Noordstede-project afgerond.

Volg het wijknetwerk via

In de Noordstedetunnel zijn we met flink
wat enthousiaste vrijwilligers en kunstenaars uit Nieuwegein begonnen aan een
megaproject. Het logo van 50 jaar Nieuwegein is groot aangebracht in het midden van
de tunnel. De polaroids zorgen voor een
geheel en geven de vrijheid voor eigen invulling. Dit kan een herinnering zijn aan iets
van of over Nieuwegein. Ook kinderen hebben, onder begeleiding, enthousiast mee
geschilderd. Dit levert vaak verassend
mooie en ontroerende werkjes op.

Hulp is nog steeds welkom

Ik ben de gemeente Nieuwegein en alle
mensen die betrokken waren bij dit project
erg dankbaar. In 2022 wordt het project
afgerond. We kunnen nog steeds hulp gebruiken. Iedereen is van harte welkom om
met elkaar creatief aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
Carin Sleurink | c.sleurink@designaround.nl

Enkele maanden geleden heeft het bedrijf
Warmtebron de stekker getrokken uit een
aardwarmteproject in Nieuwgein. Dat project was erop gericht om vanuit een put bij
de Zuidstedeweg/’s-Gravenhoutseweg heet
water te winnen uit grondlagen, gelegen op
grote diepte onder de wijk Batau-Zuid. De
kans is aanwezig dat het project op een
ander moment opnieuw opgestart wordt.

Werkgroep Veiligheid & Schade

Aardwarmte wordt beschouwd als een vorm
van duurzame energie. Echter, vanwege
zorgen over veiligheid en de afwezigheid
van een goede regeling voor vergoeding
van eventuele schade heeft ondergetekende, samen met de BAN, Warmtebron en de
gemeente, deelgenomen aan de speciaal
voor dit project opgerichte Werkgroep Veiligheid en Schade.

Harde voorwaarden

De Werkgroep heeft stevige input geleverd
voor het op 20 december jl. door de Raad
vastgestelde ‘Afwegingskader Aardwarmte
Nieuwegein’. Daarin is nu voor het eerst,
van tevoren, vastgelegd aan welke, harde,
voorwaarden een eventueel nieuw initiatief
voor het opstarten van winning van aardwarmte in Nieuwegein zal moeten voldoen.
Hierdoor is niet alleen de veiligheid zoveel
mogelijk geborgd maar ook de zekerheid
over een adequate schaderegeling.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

U kunt ze stellen aan Jos de Vries via een
e-mail naar: wnw_batauzuid@hotmail.com
Jos zal al uw vragen graag beantwoorden.
Jos de Vries | werkgroep fysieke leefomgeving
Wijknetwerk Batau-Zuid

Meer over dit onderwerp, plus het Raadsbesluit en de bijbehorende stukken, leest u
op de website van het wijknetwerk.
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Afval prikken voor een schone buurt
Isa Schuurman, 10 jaar oud, is in actie gekomen tegen het zwerfafval bij haar in de buurt.
Ze ruimt iedere eerste woensdag van de maand een uur lang troep van anderen op.

De MIRT verkenning is een project van U Ned.
MIRT staat voor Meerjarenplan Infrastructuur,
Ruimte en Transport. De MIRT-verkenning OV
en Wonen onderzoekt o.a. hoe Utrecht Zuidwest en Nieuwegein rond 2030 beter bereikbaar
kunnen zijn met het openbaar vervoer. Een goede bereikbaarheid maakt ook extra woningbouw
mogelijk. Tevens wordt onderzocht wat de kosten worden, of het technisch uitvoerbaar en
haalbaar is en wat de effecten op de omgeving
zijn. De komende twee jaar moeten tot concrete
maatregelen leiden.
Als bewoner of belanghebbende kunt u meedenken over het project. Laat u uitnodigen voor een
(digitale) bijeenkomst dit voorjaar via:
verkenningovwonen@programma-uned.nl
Of stel uw vragen via ditzelfde mailadres.
Ingrid de Vries | Wijknetwerk Batau-Zuid.

Leest u meer over dit onderwerp op de
website van het wijknetwerk.

Halloween 2021

Ik ben Isa Schuurman en ik ben deze actie begonnen
omdat ik het belangrijk vind dat mensen hun troep
achter zich opruimen. Ik ben al met de natuur bezig
sinds ik 9 jaar oud was. Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen actie voeren, wist je dat jij ook jouw
eigen steentje bij kan dragen? Dat kan door naar de
gemeentewerf te gaan en daar een prikstok op te
halen, en dat is gratis (tip: doe dit echt).

De aarde warmt op en kinderen hun
toekomst wankelt, er is niet veel tijd
dus doe het nu. Anders is het te laat.
Help mee!
Je kan ook helpen door je statiegeld flessen bij de
Karosdrift 71 te brengen. Als we dan veel geld hebben
gaan we naar de gemeente Nieuwegein, we sparen
voor meer prullenbakken, op plekken waar dat echt
nodig is. Ik kan dit niet alleen dus help jij mij ook
mee? Alleen red ik een centimeter ijskap, samen is
dat wel meer dan een meter.

Kom gewoon een keer meehelpen!

Isa gaat iedere eerste woensdag van
de maand een uur op stap om in
haar buurt afval te prikken.

Kom elke eerste woensdag van de maand met een
prikstok naar het Rijtuigentuintje in de Karosdrift dan
gaan we van twee tot drie uur met zijn allen een uur lang prikken. Heb je nog vragen/
dingen die we van het statiegeld kunnen kopen, laat dat dan zeker weten. Hoe? Loop
langs op een van de opruimdagen. Op 2 februari gaan we weer opruimen.

Op 30 oktober was het Rijtuigentuintje weer omgetoverd tot een heuse griezeltuin. In 2020
“Je snoep of je leven!”
moest Halloween afgeblazen worden vanwege corona. Maar nu, rekening houdend met de
maatregelen, ging dit leuke feestje gelukkig wel door. Wat een succes was het weer!! Omdat
we niet konden kiezen tussen het verslag van de ooggetuige en de gelegenheidsreporter vindt Zaterdagavond 30 oktober 2021.
Uw gelegenheidsreporter liep door donker Batauu ze hier allebei. Extra foto’s kunt u vinden en bestellen op de website van het wijknetwerk.

’s Ochtends vroeg hebben buurtbewoners de
Rijtuigentuin zo griezelig mogelijk versierd met
zombies, grafkisten, spoken, afgehakte ledematen en nog veel meer. Vanaf 19.00 uur kwamen
de eerste jonge bezoekertjes kijken in de tuin. Er
was een snoepje, wat drinken en helaas een
beetje regen. Later klaarde het gelukkig op en
zijn er nog hele klassen in de tuin komen kijken.
De figuranten die in de tuin liepen hebben sommige pubers flink laten schrikken. Het gegil
klonk vaak boven de griezelige muziek uit. Iedereen had het naar zijn zin, eindelijk weer iets
leuks met elkaar!
Een jonge dame vertelde ons dat dit het leukste
was wat ze het afgelopen jaar had gedaan. Nou,
daar doen we het voor!!! Blije kindergezichten.
Tekst/foto: Mirjam de Reuver | bewoonster.

Servicelijn 14 030
U kunt de Servicelijn bellen voor het melden
van problemen in de wijk zoals:
slecht onderhoud, ‘groen’-problemen,
kapotte speeltoestellen, (zwerf) afval,
onveilige situaties e.d.
Meld ook overvolle prullen-/hondenbakken!

Of doe de melding ter plaatse op
uw smartphone via de app:

Buiten Beter
GPS bepaalt de plaats van uw
melding en u kunt meteen
een foto meesturen.
Handig: R M N a f v a l k a l e n d e r !
Print hem uit of zet de app op je gsm.
Voor info: RMN 0900-603 9222

Zuid. Wat waren er een groot aantal lijpe figuren op
straat. En veel kinderen! Je snoep of je leven! Nou ja,
die keus is niet zo moeilijk en de schade van deze
‘overval’ te overzien.
Voor dat snoep werd er dan wel weer een mooi
liedje gezongen. Zelfs uw gelegenheidsreporter
kreeg een snoepje aangeboden, op voorwaarde dat
hij NIET zou zingen!
Ik mocht mijn camera houden dus knipte ik nog heel
wat foto’s. Die staan op de website van het wijknetwerk onder WIJKNIEUWS. Wil je een fotootje hebben? Ik stuur het je kosteloos toe. Mail even naar
wnw_batauzuid@hotmail.com t.a.v. Karel.
De nogal creepy figuranten wilden best even
poseren voor een ijzige foto in de Rijtuigentuin,
nadat ze de bezoekers de stuipen op het lijf
hadden gejaagd.

En goed om te weten: alle gefotografeerde personen op de foto’s hebben mondeling toestemming
gegeven voor publicatie.
Door: Karel Riemersma | Communicatie/website

DE TOEKOMST VAN WIJKNETWERK BATAU-ZUID
Wijknetwerk Batau-Zuid ervaart een verschil van inzicht tussen het wijknetwerk en de gemeente Nieuwegein met betrekking tot de rol die het wijknetwerk heeft. In de vorige wijkkrant, september 2021, berichtten wij u dat het wijknetwerk de gemeente daarover om duidelijkheid
heeft gevraagd.
Zoals wij in de vorige wijkkrant al aangaven is
de gemeente Nieuwegein de rol van het
wijknetwerk anders gaan zien zonder daarover met het wijknetwerk zelf in gesprek te
gaan. Wij hebben dat o.a. gemerkt aan de
verminderde informatie over de plannen van
de gemeente met betrekking tot onze wijk.
Naar aanleiding van onze vraag om opheldering over onze rol heeft de gemeente alle
wijknetwerken/wijkplatforms benaderd met
een aantal vragen. Deze vragen zijn door ons
beantwoord. Het merendeel van de andere
wijknetwerken heeft ook een reactie gegeven. Na een analyse van de antwoorden
komt de gemeente hierop terug.

De gemeente ziet
een enorme meerwaarde in een fysiek
overleg over dit onderwerp. Daarom zal
eind februari, als coronamaatregelen dat
toelaten, vanuit de
gemeente een terugkoppeling komen waarin
zij inzicht geeft in de reacties van de wijknetwerken en hoe B&W en de gemeente daarover denken. Momenteel wordt gewerkt aan
de uitwerking van het programma.
Hans Schenk, interim-voorzitter Wijknetwerk
Batau-Zuid

WWW.NIEUWEGEINSEWIJKEN.NL/BATAU-ZUID/

4

Maak kennis met de interim-wijkcoördinator
Thijs van der Wal is tot eind mei als tijdelijk wijkcoördinator de vervanger van Amber Nefkens. Als verbinder tussen de gemeente en de wijk neemt hij ook deel aan de wijknetwerkvergaderingen. Hij maakt graag kennis met de bewoners en stelt zich hier al even voor.
Graag wil ik mij voorstellen: Thijs van der Wal, 57
jaar, woonachtig in Noordeloos. Ik ben een enthousiast mens en heb een passie om samen met
andere mensen iets te doen om zo onze wereld
leuker, beter, groener, schoner en veiliger te maken.
De komende maanden ben ik actief in
Batau-Zuid als de tijdelijke vervanger van Amber
Nefkens. Als wijkcoördinator ben ik de spil tussen
de gemeente, organisaties, ondernemers en bewoners.
Neemt u gerust contact met mij op met vragen
over bewoners-initiatieven, knelpunten in wijk,
veiligheid en overlast en ik probeer dan, samen
met u, deze vragen helder te formuleren en bij de
juiste partijen neer te leggen.
Als u met mij kennis wilt maken, dan maak ik graag
een wandeling door de buurt, geheel coronaproof. Maar ook als u andere vragen heeft dan
kunt u mij bereiken.
Ik zie uit naar een mooie samenwerking.

Thijs van der Wal| wijkcoördinator a.i.

Tijdens het wekelijkse afvalprikken in de wijk, georganiseerd door Isa Schuurman, kwam wijkcoördinator Thijs (r) ook een handje helpen.

U kunt Thijs van der Wal bereiken via:
06 21 81 03 39
 t.vanderwal@nieuwegein.nl
werkdagen: ma - di - do (ochtend)

Aanpassingen tegen hoge snelheid verkeer
Op de Batauweg wordt structureel te hard gereden. Dit leidt met enige regelmaat tot gevaarlijke situaties. Dit jaar start de gemeente een pilot om in samenwerking met belanghebbenden naar een oplossing voor het probleem te zoeken.
De bedoeling is dat de Batauweg, die een
hoge verkeersdruk heeft, op deze plek dan
niet meer geschikt is voor doorgaand verkeer. In 2022 wordt een pilot opgestart
gevolgd door een participatietraject waarbij
de wijknetwerken en de winkeliers betrokken zullen zijn.

HALTEREN VAN DE BUS

De kruising met de Nedereindseweg is de
beoogde locatie voor de ‘knip’ in de Batauweg.

Tevens wordt gedacht over het halteren
van de bussen. Haltes worden dan zo geplaatst dat de bus op de weg stopt. Dit
haalt de snelheid uit het overige verkeer.
Foto met dank aan www.pen.nl

KNIP IN DE WEG

Om de maximum snelheid op de Batauweg
meer onder controle te krijgen zijn er diverse ideeën. Eén daarvan is het aanbrengen
van een ‘knip’ in de weg. Deze belemmering
zou ter hoogte van de Nedereindseweg
moeten komen.

De Wijkkrant DIGITAAL lezen ?
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau zuid/wijkkrant.php

Ook voor het actuele nieuw uit de wijk!

Stadsmarketing heeft als doel om Nieuwegein
van zijn mooiste kant te tonen aan de inwoners.
Denk aan de mogelijkheden tot recreëren en
uitgaan in Nieuwegein zelf, kunst en cultuur, de
Nieuwegeinse natuur, maar ook aan lokaal
kopen.
Als vertegenwoordigers van ons wijknetwerk en
dus ook als bewoners gaan Padmini Kanhai en
Karel Riemersma meepraten over de invulling
van de Nieuwegeinse stadsmarketing.
Vanwege de coronamaatregelen kon de eerste
bijeenkomst helaas niet doorgaan. Een volgende poging tot een fysieke bijeenkomst staat
gepland voor 28 januari.
Heeft u ideeën of suggesties voor de stadsmarketing? Mail ze naar Padmini en Karel, zodat zij
ze in de bijeenkomst voor kunnen leggen.

wnw_batauzuid@hotmail.com
Leest u meer over dit onderwerp op de
website van het wijknetwerk

VERGADERINGEN

WIJKNETWERK

2022

Op de (voorlopige) data:
7 februari | 28 maart | 16 mei | 4 juli
12 september | 24 oktober | 12 december
6 febr 2023
Wij vergaderen op:
Buurtplein Batau - Dukatenburg 1
3437 AA Nieuwegein
U kunt de actuele informatie over de vergaderdata vinden
op onze website en onze facebookpagina
De agenda vindt u er een week voor de vergadering.

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: mei 2022
Aanleveren kopij voor: maandag 2 mei
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.

WWW.NIEUWEGEINSEWIJKEN.NL/BATAU-ZUID/

