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Kenmerk 2019-04
Opgemaakt door: Ans Wilbrink

Aanwezig: Padmini Kanhai, , Hans Eimers, Liesbeth Foortse (voorzitter), Carol Brettschneider
(penningmeester), Karel Riemersma, Ans Wilbrink(notulist), Jos de Vries, Audrey Story, Ralph
Blijden.

Vaste genodigden: Wietse Hamming e.o. Janien Haars (wijkagenten), Jasper Blom
(wijkmanager), wijkwethouder Hans Adriani,
Genodigden: Jan Joost Meijs (lijfstijlnetwerk), Geurt Schepers( adviseur duurzaamheid
gemeente), Bram Wesselink(route kaart energie neutraal), Paul Triepels (energie nl).
-

Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda.
Liesbeth Foortse heet ons van harte welkom.
a. Er kunnen alleen nieuwe punten worden toegevoegd als men die niet van te
voren had kunnen voorzien: geen nieuwe punten
b. Afmeldingen: Ivon van Wijngaarde, Frans Horst (lid ASD), Marcel van Montfoort
(secretaris), Günther Creton ( gemeente).

-

Mededelingen:
a. Terugmelding bijeenkomst omgevingswet 23 april en 13 mei 2019 door Jos de
Vries.
Jos de Vries vertelt dat 23 april eerst een voorbespreking was van de gemeente met
de wijknetwerken en dat ging vooral over de communicatie. De bijeenkomst van 13
mei is door de gemeente georganiseerd en werd druk bezocht. Men kon op die
avond maar 2 standjes bezoeken en daar ontstonden gesprekken en discussies met
elkaar. Het was niet specifiek locatie gericht en daar had Jos wel op gehoopt. Men
was enthousiast en betrokken het was een positieve avond en wij zijn samen met Jos
benieuwd naar het vervolg.
b. Terugmelding informatiebijeenkomst Hondenbeleid 11 juni door Liesbeth
Foortse.
Liesbeth Foortse meldt dat zij niet op 11 juni maar op27 mei is geweest. Zij geeft aan
dat ze het er niet mee eens is. Hondenlosloopgebied is meer dan de helft gehalveerd
in Batau-Zuid. Liesbeth Foortse is op persoonlijke titel een handtekeningactie
begonnen tegen dit beleid en heeft alles al ingeleverd bij de gemeente. Zij vertelde
dat ze een goed contact heeft met Jurien Tielemans van de gemeente.
c. Terugmelding RWS mbt geluid A2 door Jos de Vries.
Jos de Vries verteld dat RWS een onderzoek heeft gedaan en aangeeft dat er op een
aantal punten het geluid te hoog bleek te zijn en dat ze er actie op moeten nemen.

RWS gaat kijken naar een nieuwe toplaag , Zijn deze aan het testen eind dit jaar of
begin 2020 horen we hoe het er mee staat. Mocht dit niet helpen dan gaan de
geluidsschermen omhoog en dan wordt er weer een geluidsmeting aan de gevels
van de dichtstbijzijnde woningen verricht. Als de nieuwe toplaag goed is dan wordt
het pas gedaan bij de volgende groot onderhoudsbeurt van de A2. We houden de
vinger aan de pols.
Bestuurlijke aangelegenheden:
a. Terugmelding gesprek met de wijkwethouder op 28 juni jl. door Liesbeth Foortse.
- Geluid dossier A12 is net door Jos de Vries uitgelegd.
- Klacht uit de rijtuigenbuurt, wordt opgepakt door de wijkwethouder Hans Adrani en
door Jasper Blom.
- Er ontstond een discussie over verlaging bijdrage aan het WNW van de
woningcorporaties. De regels voor de woningcorporaties zijn strenger geworden. Het
geld mag alleen uitgegeven worden en ten goede komen aan de huurders.
- We worden overspoeld met acties van uit de gemeente en wat moeten we ermee?
Het is eigenlijk onze eigenschuld want wij wilden op de hoogte gehouden worden
maar we kunnen zelf kijken of we er heen gaan ja of te nee. Het WNW heeft een
fijnmaziger netwerk dan de gemeente.
b. Financiele rapportage 2019 t/m juni 2019 (1bijlage) Carol Brettschneider en
Liesbeth Foortse
.
Zoals het er nu uitziet houden we € 11000,00 over aan het einde van het jaar. We
hopen dat we het geld voor een groot gedeelte dan hebben uitgegeven. Jasper Blom
geeft aan dat hij nog wel initiatieven heeft en wil dat wel oppotten en dat op de mail
zetten naar ons toe. Wij kunnen dan degene die een aanvragen gedaan heeft de
volgende vergadering uitnodigen, maar zegt Liesbeth bewoners moeten ook wat zelf
doen en anderen ook enthousiast maken, want we trekken niet zomaar de knip open.
c. Lidmaatschap Ralph Blijden door Liesbeth Foortse.
Ralph Blijden gaat verhuizen en komt dan buiten de wijk Batau-Zuid te wonen. Hij
heeft gevraagd of hij lid mag blijven van het WNW Batau-Zuid. Hij voelt zich met deze
wijk verbonden. Met algemene stemmen mag hij lid blijven van het WNW BatauZuid.
-

Notulen van 13 mei 2019. Incl. Actielijst.
a. Vaststellen verslag (1bijlage) , n.a.v. en tekstueel.
punt 6b: Karel Riemersma: er staat bijlgages het moet zijn Bijlage. Bij deze.
b. Doornemen actielijst.
2de actie punt 25 maart bewoners Framboosgaarde willen graag een gesprek met de
wijkwethouder en Jasper Blom zou dat regelen. Jasper Blom vertelt dat hij overleg
heeft met hr. Keizer over hoe en wat.
2de actie punt van 13 mei moet niet € 50,00 zijn maar € 35,00.
4de actie punt 13 mei: daar moet nog bij staan waar het over gaat en dat is: positieve
gezondheid in de wijk. Lopende processen hebben alle aandacht. Liesbeth Foortse
doet nog een oproep voor vrijwilligers bij Halloween en voor de multi culti dag.
Notulen is bij deze vastgesteld en goed gekeurd.

-

Bespreekpunten Wijkagent.
Janien Haars vertelt dat het erg rustig is in de wijk. Wel was er wat overlast van de
examenfeestjes maar verder niet. Janien Haars zal samen met Jasper Blom een
digitale formulier maken zodat bewoners dit kunnen invullen om door te geven dat
ze met vakantie zijn zodat het meegenomen kan worden bij controle routes. (ACTIE)

-

Fysieke leefomgeving.
geen onderwerp.

-

Sociale leefomgeving.
geen onderwerp.

-

Communicatie door Liesbeth Foortse.
geen onderwerp.

-

Inbreng gemeente
a. route kaart energie neutraal door Bram Wesselink 50 min.

-

Routekaart Energieneutraal:
o Geeft aan hoe de gemeente Nieuwegein invulling gaat geven aan de ambitie om in
2040 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt er ingezet op
vijf verschillende routes: Energiebesparing, duurzame warmte, duurzame
elektriciteit, duurzame mobiliteit en energieopslag. In Nieuwegein zal de nadruk
i.v.m. het sterk verstedelijkte gebied liggen op energiebesparing.
o https://www.nieuwegein.nl/inwoner/energieneutraal-nieuwegein/routekaartenergieneutraal-nieuwegein-2040/
Relevante doorwerking beleid voor inwoners Nieuwegein:
o Duurzaamheids- en Verzilverlening
 Deze leningen stellen meer Nieuwegeiners in staat om mee te kunnen doen
aan de energietransitie. De duurzaamheidslening heeft een gunstig tarief, en
weinig beperkende voorwaarden. De verzilverlening maakt het mogelijk om
de overwaarde op het huis in te zetten voor energiebesparende
maatregelen.
o Digitaal energieloket Jouw huis slimmer
 Onafhankelijk advies van jouw gemeente. Het biedt de mogelijkheid voor
een quickscan. Daarnaast vind je informatie over duurzame maatregelen,
subsidie en financiering. Ook als een inwoner daadwerkelijk stappen wil
nemen, kunnen ze zich hier voorbereiden op offerte-aanvragen en in contact
komen met bedrijven.
 https://jouwhuisslimmer.nl/
o Energiebox (voor huurders)
 Persoonlijk energie-advies dat zonder hoge kosten uitgevoerd kan worden.
Huurders kunnen dus energie besparen zonder veel geld te investeren. De
gemeente dekt de helft van de kosten, woningcorporaties de andere helft.
 Er wordt gemiddeld €113,- per jaar bespaard.
 Wat krijgt u:
o Bezoek van een energie-adviseur

o

o

o

o

9

Een rapport waarin staat hoe je makkelijk energie kan
besparen en hoeveel geld je daarmee bespaart
o Een lagere energierekening
o Een energiebox ter waarde van €50,- (bevat
energiebesparende middelen zoals radiatorfolie)
Ondersteuning lokale initiatieven
 Met advies, netwerk en publiciteit ondersteunt Nieuwegein twee lokale
energie coöperaties. Deze coöperaties maken het voor meer inwoners
mogelijk om mee te doen aan de energietransitie.
 Energie-N Paul Triepels ,organiseert kruipruimte isolatie in de
Rijtuigenbuurt en Vogelbuurt. Een werkgroep van vrijwilligers,
geholpen door energie-ambassadeurs, heeft voor twee buurten
uitgezocht welke mogelijkheden er zijn voor kruipruimte- en
vloerisolatie. Hun onderzoek heeft geleid tot scherpe offertes van
isolatiebedrijven.
o http://energie-n.nl/
 E-Lekstroom is bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Alle
inwoners, ook zij die niet over de middelen beschikken om het zelf te
organiseren en ook zij die zelf geen dak hebben, kunnen meedoen
en genieten dezelfde voordelen alsof het hun eigen dak was.
o https://e-lekstroom.com/
Subsidie E-scooter
 Sinds november 2018 kunnen inwoners van Nieuwegein bij aanschaf van een
E-scooter, 500 euro subsidie ontvangen.
 https://www.nieuwegein.nl/e-scooter/
Transitievisie Warmte
De transitievisie geeft een overzicht hoe wijken de omslag kunnen maken van
aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. Dat betekent dat alle mogelijke
opties inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast geeft de visie een indicatie welke
wijken het meest geschikt zijn om het eerst van het gas af te gaan. We willen
benadrukken dat in de visie nog geen beslissingen worden genomen. Pas met de
warmteplannen die na de transitievisie warmte worden opgesteld (in nauwe
samenwerking met de betreffende wijken), wordt het concreet. We verwachten in
2021 of 2022 met warmteplannen te kunnen beginnen.

.Initiatieven bewoners.

a: Opaaldrift vragen bewoners.
Dit punt vervalt daar de bewoners in gesprek gaan met de wijkwethouder.
10 Initiatieven Derden.
a. Week van geluk door Jan Joost Meijs.
Jan Joost Meijs vertelt dat hij van life stijl netwerk is en hij is mede organisator
van de gezondheidsmarkt. Nu willen ze een week organiseren in september
( 21 /9-28/9 )en dat is dan de week van het geluk. In die zelfde tijd is dan ook de
sport week. Het zal niet anders dan andere weken zijn maar we kunnen stil
staan en bedenken wat we voor anderen kunnen doen. er kwamen al wat
ideeën opgeborreld maar Liesbeth Foortse stak er een stokje voor en zei dat

iedereen maar zijn ideeën moest mailen nar het bekende mailadres en dan
komt het 19 augustus weer op de agenda. (actie concrete ideeën voor week
van geluk 19 aug 2019 Marcel)
b Buurtcamping 2019.
Via de mail kwam er een verzoek voor een financiële bijdrage. We weten niet
precies wat het bedrag is wat ze vorig jaar kregen maar Carol Brettschneider zal
het nakijken en dan doen we het dit jaar weer.
11 Sluiting.

Volgende vergadering is 19 augustus 2019.
Uit overleg d.d. actie
18-12-2017
De oversteekplaatsen met Zebra in de Batauweg
beoordelen op veiligheid en zicht.
09-07-2018
Afspraak maken over planning en plaatsen buurttent
veiligheid met Sander Derksen (Mail 30 april).
4-2-2019
Hulp bij opbouw Halloweenfeest gevraagd in de week
voor 26 okt 2019
4-2-2019
Agenderen ieder ½ jaar discussie over hoe worden wij
de meest sociale buurt van Nieuwegein
25-03-2019
Rol bestuur bij participatieaanpak omgevingswet
25-03-2019
Gesprek organiseren tussen Wethouder Adriani en de
bewoners van de Framboosgaarde
13-05-2019
Helpers gezocht voor de Multi Culti dag op 7
13-05-2019

1-07-2019

1-07-2019
1-07-2019

actiehouder
Sander Derksen en
Gunther Creton
Marcel van Montfoort
Allen
Marcel van Montfoort
Bestuur Wijknetwerk
Jasper Blom
Allen

september 2019
Positieve gezondheid in de wijk. Liesbeth Foortse Liesbeth Foortse en
Colinda Olff
stelt voor om een klein comité op te zetten en
daar over na te denken. Hans Eimers, Padmini
Kanhai, Ivon van Wijngaarden Clinda Olff, Laura
Dingemans en Lieke van Adrichem en Liesbeth
Foortse vormen dat comité Liesbeth Foortse
checkt of bij Batau-Noord ook mensen zijn die
mee willen doen. Colinda Olff organiseert dan die
avond.
Janien Haars en Jasper
Janien Haars zal samen met Jasper Blom een
Blom
digitale formulier maken zodat bewoners dit
kunnen invullen om door te geven dat ze met
vakantie zijn zodat het meegenomen kan worden
bij controle routes.
concrete ideeën voor week van geluk 19 aug 2019 allen
Carol Brettschneider
Uitzoeken welke bijdrage we vorig jaar hebben
gegeven aan de MultiCultidag

