Verslag Vergadering Wijknetwerk Batau-zuid
d.d. 10 februari 2020
Kenmerk 2020-01
Opgemaakt door: Ans Wilbrink

Aanwezig: Padmini Kanhai, Liesbeth Foortse (voorzitter), Carol Brettschneider
(penningmeester), Marcel van Montfoort( Secretaris), Ans Wilbrink(notulist), Jos de Vries,
Ivon van Wijngaarden, Frans Horst (lid ASD), Karel Riemersma,
Vaste genodigden: Sander Derksen(wijkmanager), wijkwethouder Hans Adriani, Günther Creton,
Wietse Hamming e.o. Janien Haars (wijkagenten).
Genodigden: Harry Bruger Ton Baselmans (wijnbesgaarde), David Wieling (Karosdrift).
Belangstellenden bewoners: Martin van Dalen ,Ian van Amerongen (donkeregaarde),
Metha Slob, Tony Leyting (citadeldrift), Hans Willems.
1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda.
Liesbeth Foortse heet ons van harte welkom. Voor de belangstellenden doen we
even een voorstel rondje.
.
a. er kunnen alleen nieuwe punten worden toegevoegd als men die niet van te
voren had kunnen voorzien: geen nieuwe punten.
b. Afmeldingen met kennisgeving: Hans Eimers, Audrey Story.
afwezig zonder kennisgeving: Ralph den Blijden.
2. Mededelingen:
a. Gesprek met Movactor (20 januari 2020 jl.)
Er is een gesprek geweest met Movactor over het kassa gebeuren en de
reserveringstool. Als wij alles in de kassa noteren wordt het gelijk van de rekening
afgeschreven . Dus we noteren alleen de frisdranken en bier, wijn in de kassa en
drukken dan op de knop van Batau-Zuid. De koffie/thee betaalt de gemeente. Er zijn
afspraken gemaakt en daaraan zal Movactor zich aan moeten houden en niet aan
het systeem. Movactor wordt door ons geconfronteerd met deze situatie. Vandaar
een briefje op de balie om te noteren wat we hebben genuttigd.
Bestuurlijke aangelegenheden:
a. Financiële rapportage 2019 t/m december 2019(1 x bijlage)
Liesbeth Foortse vertelt dat alles keurig vermeld staat wat we verbruikt hebben en
wat er over is. Het sluit aan op de begroting van 2019.
b. Begroting 2020 (zie bijlage)
Naar aanleiding van merkt Meta slob op dat ze de baskets mooi vindt maar eigenlijk

liever ziet dat het groen beter onderhouden wordt. Liesbeth Foortse legt uit dat
onderhoud groen voor de gemeente is. Sander Derksen neemt na de vergadering
contact op met Meta Slob op over dit probleem. (actie Sander Derksen) Als er leuke
initiatieven zijn kom er mee en dan kijken wij wat we kunnen betekenen.
c. Stvz vacature voorzitter door Marcel van Montfoort.
Marcel van Montfoort vertelt dat er nog geen vervanging is voor Liesbeth Foortse als
zij per 1 juli stopt. Oproep aan ons allen om toch vooral rond te kijken en geef het
door.
3. Notulen van 25 november 2019. Incl. de actielijst
a. vaststellen verslag (1xbijlage) , n.a.v. en tekstueel.
n.a.v. 2d: Rijtuigenhuis wethouder Jan Kuiper heeft overleg gehad met de bewoners
en het is nu zo dat het huis nog een ½ jaar open blijft. Men moet een stichting
worden om subsidies te kunnen aanvragen.
N.a.v. punt 5; Liesbeth Foortse vertelt dat de hanging baskets €17,50 naar beneden
worden bijgesteld.
notulen is vastgesteld en goed gekeurd .
b. Doornemen actielijst.
Marcel van Montfoort houdt de actie lijst bij.
7-10-2019:Opstellen Stappenplan en profiel nieuwe voorzitter is uitgevoerd en kan
worden afgevoerd van de actielijst.
9-07-2018: Afspraak maken over planning en plaatsen buurttent veiligheid met
Sander Derksen (Mail 30 april). Deze actie wordt meegenomen in de afspraken die
Sander Derksen met David Wieling maken over dumpen van afbal in de
Rijtuigenbuurt
4-2-2019: Agenderen ieder ½ jaar discussie over hoe worden wij de meest sociale
buurt van Nieuwegein. Geagendeerd voor 10 febr. 2020 en is tevens opgenomen op
te termijnagenda.
25-11-2019 Uitleg gebruik kassa in Buurtplein Batau door Movactor heeft
plaatsgevonden. Het voldoet nog niet helemaal aan onze wensen.
25-11-2019 Hoe wordt de betaling van consumpties in andere Buurtpleinen
geregeld? Sander Derksen meldt dat het overal gaat zoals het ons is verteld en daar
is geen bezwaar tegen gemaakt.
25-11-2019 Kunnen we iemand voordragen voor een jongerenlint? Opgave voor 1
december. Wij hebben niemand kunnen voordragen.
25-11-2019: Sander Derksen heeft een stukje geschreven maar daar de wijkkrant vol
was is het niet geplaatst , het gaat over rijgedrag over het algemeen. Vaak komt dit
van de omwonende zelf.
c. Termijnagenda.
Deadline volgende wijkkrant is 4 mei 2020
sociale wijk van Nieuwegein. Hanging basket 2020/2021 september

AED: Padmini Kanhai gaat het uitpluizen hoe en wat wordt dus vervolgd (actie
Padmini Kanhai). Hans Adriani verteld dat Hartslag Nieuwegein mensen kan opleiden
en een platform er om heen kan verzorgen.
Evenementenplein a.s. woensdag 12 februari 2020in de Kom
4. Bespreekpunten Wijkagent.
meldingen Batau-Zuid door Wietse Hamming.
Wietse Hamming vertelde ons dat er weinig inbraken zijn geweest de afgelopen maanden in
beide Batau’s . Wel waren er 3 auto inbraken en meldingen van huiselijk geweld. Politie kan
ambtshalve wel vervolgen bij huiselijk geweld. Verdachte situaties zijn er nog wel maar worden
ook goed doorgegeven. Er zitten nog 3 verdachten vast i.v.m. babbeltrucs.

5. Fysieke Leefomgeving.
a. Hanging Baskets 2020 door Liesbeth Foortse.
Audrey Story laat via Liesbeth Foortse weten dat de prijs van de baskets naar
beneden zijn bijgesteld.
b. Bestemmingsplan Batau door Jos de Vries.
Jos de Vries vertelt dat het bestemmingsplan Batau-Zuid deels vernietigd is. De
groene zone is gered. In het vorige bestemming plan was er een ecologische zone en
in het nieuwe plan was dit geschrapt, en voor een deel aangewezen tot woongebied.
Die aanwijzing tot woongebied is door inspraak door de gemeente ingetrokkenen en
verandert in bestemming groen. Maar toen werd slechts een klein gedeelte daarvan
aangewezen als stapsteen (soort ecologische zone lint) Daar heeft Jos de Vries een
beroep tegen ingesteld namens het WNW, de rechter heeft de gemeente
opgedragen om binnen 4 weken de hele zone integraal op de kaart tot stapsteen aan
te wijzen. Dat moet op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
Ton Baselmans (IVF) is blij dat Jos de Vries dit initiatief genomen heeft.
6. Sociale leefomgeving.
Hoe worden we de meest sociale wijk (Allen)
David Wieling wil meer sociale contacten onderling, hij wil er over nadenken van hoe
en wat. (actie David Wieling)
Hans Adriani vindt het idee van een clown prima, dat is afgelopen jaar in september
goed ontvangen bij de Jumbo.
Hans Willems biedt aan om kerst stukjes te willen maken met bewoners maar kan
ook al iets doen met Pasen (actie Hans Willems).
Frans Horst vraagt zich af of het wat is om nieuwe bewoners welkom te heten in de
wijk etc. Meer sociale controle onderling en omzien naar elkaar. (Actie bestuur)
Actie Jos de Vries schrijft een art. voor in de wijkkrant.
7. Communicatie door Liesbeth Foortse.
Geen onderwerp.
8. Inbreng gemeente door Sander Derksen.
a. Update Rijtuigenhuis door Sander Derksen.

30 juni stopt de gemeentelijk bijdrage aan het Rijtuigenhuis.
Sander Derksen is samen met de bewoners aan het kijken wat er nodig is en hoe dit
te realiseren. Sander Derksen mailt mij wat hij verder vertelt heeft. (Actie Sander
Derksen)
b. Update aanpak afval hotspots in de wijken door Sander Derksen. Alle ondergrondse
containers worden opengezet dus de bewoners hebben geen pasje meer nodig om hun afval weg
te gooien.(dit is een pilot voor Batau-Zuid). Na melding gaat niet via stadstoezicht maar gelijk
naar de RMN.

9. Initiatieven Bewoners.
Bomen Wijnbesgaarde door Harry Bruger en Ton Baselmans.
Harry Bruger zag dat er bomen gekapt worden maar zag daar geen andere bomen
voor in de plaats komen, de boom voor zijn huis geeft wortelopdruk en zou graag
zien dat de boom vervangen wordt maar weet niet hoe.
Sander Derksen heeft dit doorgegeven aan een directe collega, die er over gaat en
kreeg te horen dat er geen bomen terug komen. Er komt nog een buurt bericht en de
gemeente gaat met bewoners om de tafel.
Actie Sander Derksen neemt contact op met Harry Bruger voor het buurtbericht.
geen onderwerp.
Harry Bruger vertelt dat er ook snippergroen verkocht wordt aan de bewoners door
de gemeente, en dan wordt er een boom gekapt.
Sander Derksen weet niet precies de regels van de boom weg boom terug gaat dit na
en zoekt het uit. (Actie Sander Derksen)
Ook heeft hij 2 grasvelden achter zijn huis en die worden geregeld gemaaid hij vraagt
of dit niet minder gemaaid kan worden.
Als omwonende het er mee eens zijn dat er minder gemaaid wordt dan zou dat
kunnen maar het is beter dat men met een lijst rond gaat om bewoners te laten
tekenen.
Ton Baselmans wist niet wat er gaande was op de Framboosgaarde en nu alle bomen
weg zijn en ook de plantenbakken wordt er harder gereden. Sander Derksen vertelt
dat er daar wel erg kort door de bocht gereageerd is en gaat na de vergadering
verder praten met Ton Baselmans.
Hans Willems vraagt waarom er ook langs de AC Verhoef weg zo vaak gemaaid
wordt.
Sander Derksen bespreek dit met de wethouder. Liesbeth Foortse wil inhoudelijke
input over het maaien voor ze een gesprek aan gaat daar over met de wethouder.
Marcel van Montfoort stelt voor om uitleg te laten geven in de vergaderingen dan
een gesprek met de wethouder.
10. Initiatieven Derden.
a. Donatie Buurtbus.
Er was weer een aanvraag voor donatie buurtbus en we hebben besloten dat het

weer €200,00 wordt.
b. Donatie Kleedjesmarkt.
Ook weer een aanvraag voor een donatie we hebben besloten om er €250,00 te
geven.
11. Sluiting

Volgende vergadering is op maandag 23 maart 2020.

Uit overleg

Actie

Actiehouder

18-12-2019

De oversteekplaatsen met Zebra in de
Batauweg beoordelen op veiligheid en
zicht
Zoeken naar een nieuwe voorzitter
Het wijknetwerk vraag inzicht in de
projecten binnen de Wijk Batau-zuid. De
projectenkaart is niet actueel

Sander Derksen en Gunther
Creton

10-02-2020

Na de vergadering zal Sander Derksen
het groenonderhoud toelichten aan
Meta Slob

Sander Derksen

10-02-2020

Wat moet er allemaal geregeld worden
om een AED te plaatsen en wat kost dat

Padmini Kanhai

10-02-2020

Hoe Worden we de meest sociale wijk
van Nieuwegein? Idee uitwerken om
buurtbewoners met elkaar in contact te
brengen

David Wieling

10-02-2020

Hoe Worden we de meest sociale wijk
van Nieuwegein? We onderzoeken of
we de clown ook dit jaar kunnen
inhuren
Hoe Worden we de meest sociale wijk
van Nieuwegein? Bloemstukjes maken
met Kerst en Pasen organiseren

???

Hoe Worden we de meest sociale wijk
van Nieuwegein? Nieuwe
buurtbewoners welkom heten met een
attentie

Bestuur

25-11-2019
7-10-2019

10-02-2020

10-02-2020

Allen
Gunther Creton

Hans Willems

10-02-2020

Hoe Worden we de meest sociale wijk
van Nieuwegein? Artikel schrijven over
ontmoeting met buurtbewoner

Jos de Vries

10-02-2020

Sander levert per email stukje tekst aan voor
het verslag over het Rijtuigenhuis en het
wijknetwerk laat weten of zij een
(Financiele)rol zien mbt het Rijtuigenhuis

Sander Derksen en bestuur

10-02-2020

Kunnen er diepwortelende bomen worden
geplaatst in de Wijnbesgaarde en de oude
bomen met wortelopdruk worden
weggehaald. (Vraag Harry Bruger)

Sander Derksen

10-02-2020

Mag je na aankoop van snippergroen een
daarop staande boom kappen vraagt Harry
Kruger.

Sander Derksen

10-02-2020

De gemeente komt op de volgende
vergadering uitleg geven over het
maai/groenbeleid

Sander Derksen

