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Wijknetwerk feliciteert winkeliers Muntplein

Zo aan het eind van het jaar ontkom je er
niet aan om terug te blikken. Ik doe dat met
een goed gevoel. In samenwerking met
gemeente en bewoners is veel bereikt in
onze wijk. Een aantal resultaten staat op
de achterpagina van deze wijkkrant. Daarnaast doet het me goed dat er steeds meer
activiteiten in de Nieuwe Baten tot ontwikkeling komen. Daarover kunt u eveneens in
deze wijkkrant lezen.
Het wijknetwerk zal ook volgend jaar zeer
actief blijven en wij hopen dat te doen met
nog iets meer mensen uit onze wijk. Kom
eens naar de vergadering, of maak eens
een praatje met een van de leden en wordt
net zo enthousiast als wij.
Rest mij u een goede, veilige jaarwisseling toe te wensen en een mooi 2015.

Op vrijdag 14 november legde Burgemeester Frans Backhuijs een tegel met
de derde ster van het Keurmerk Veilig
Ondernemen op het Muntplein. Deze tegel geeft aan dat de winkeliers, gemeente, politie en brandweer samen maatregelen hebben genomen om de veiligheid in
het winkelcentrum te vergroten.

Voorzitter wijknetwerk Batau– Noord,
René Hansen.

Bel bij heterdaad 112.
Bel in alle andere gevallen 0900-8844.
Houd met elkaar illegaal, gevaarlijk en
vroegtijdig vuurwerk van de straat. In uw
buurt illegaal vuurwerk verhandeld of opgeslagen? 0900-8844 of Anoniem 0800-7000.

Inzameling Kerstbomen
Inzameling van 6 tot en met 17 januari.
Bij laagbouw: Leg uw boom op de dag
dat uw GFT/restafval-container wordt geleegd voor 7.30 uur bij de container.
Bij hoogbouw: Leg uw boom op werkdagen voor 7.30 uur op ca. 5 meter afstand
van de containers op de stoep.

Burgemeester Backhuijs is trots op deze
derde ster. “Met de tegel wordt aanschouwelijk gemaakt dat in het winkelcentrum
veiligheid belangrijk is en er ook echt iets
aan wordt gedaan” zegt hij. Hij roemt vooral
de goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Ook voorzitter van de winkeliersvereniging Hans Schenk hecht veel
belang aan de en waar deze voor staat. Vier
jaar geleden zijn de winkeliers gezamenlijk
aan het project begonnen. Zij hebben opleidingen gevolgd in onder andere overvalpreventie, maar ook hun winkelinrichting aangepast. “Dit project heeft zijn vruchten echt
afgeworpen” meent Schenk, “de gemeente
ondersteunt ons, en de lijnen tussen alle
deelnemende partijen zijn kort.”
Wijkagent Wietse Hamming vindt de tegel
ook een symbolisch schouderklopje en een
stimulans voor alle partijen. Hij stelt de onderlinge samenwerking erg op prijs. “Met
elkaar is iets bereikt” vindt hij.
Met het behalen van deze derde ster is het
winkelcentrum er nog niet. Gezamenlijk
gaan de partijen voor de vierde ster.

Foto Olga Hansen

Felicitatie
Namens wijknetwerk Batau-Noord overhandigde Jos Eras van team groen-grijs-blauw, een
boeket bloemen aan voorzitter van de winkeliers Hans Schenk en feliciteerde hem met het
behalen van het certificaat. Met dit officiële
moment startte het winkelcentrum tevens het
vieren van haar 30-jarig jubileum.
Onafhankelijk keurmerk
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een onafhankelijk keurmerk.
Dit keurmerk onderwerpt het winkelcentrum regelmatig aan
een schouw en licht
alle partijen door of ze
aan de eisen voldoen.
Deelname van alle
partijen is op basis
van vrijwilligheid.

Papiercontainers niet naar
buiten op 31 december
De nieuwe papiercontainers worden op
31 december niet geleegd door RMN. In
verband met brandgevaar door vuurwerk wordt u verzocht de container niet
aan te bieden of buiten te zetten.
Bovendien is het aan te raden de containers de komende weken niet onbeheerd bij
uw woning te laten staan. Ook dit in verband met brandgevaar door vuurwerk.

Foto Johan de Koning
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Opening Boogh in Nieuwe Baten

Op vrijdag 7 november opende wethouder Martijn Stekelenburg de nieuwe locatie van Boogh in de plint van de Nieuwe
Baten.
Boogh is de specialist op het gebied van
begeleiden, behandelen, trainen en reintegreren van mensen met hersenletsel,
een lichamelijke beperking of chronische

Kerst High tea
Buurtplein

Op dinsdag 23 december kunt u tussen
14.00 en 15.30 uur in het Buurtplein komen genieten van een prachtige Kerst
High Tea.
In een gezellige kerstsfeer serveren de
medewerkers van Fair’s u een kopje koffie
of thee met verse kerststol, brownie, kerstkransjes en nog veel meer. En dat alles
voor slechts € 5,00. Bovendien kunt u voor
€ 1,00 ook nog warme chocomel of glühwein proeven.

Agenda

ziekte. Boogh heeft ruim 800 cliënten over
verschillende locaties in Midden-Nederland.

20-12-2014 Kerstvakantie t/m 4 jan.

Regionale functie
Veel cliënten wonen in de regio Nieuwegein.
Voor hen betekent het nieuwe centrum dat ze
zorg dichtbij huis krijgen en niet meer zo ver
hoeven te reizen. Boogh zal vijf dagen per
week geopend zijn en een ruime dienstverlening bieden. Onderzocht wordt of er voor
mensen met afasie ook mogelijkheden in
Boogh Nieuwegein zijn. Hiermee zouden
mensen uit de regio dichterbij gebruik kunnen
maken van de deskundige begeleiding van
het afasiecentrum.

23-12-2014 Kerst High tea Buurtplein

Vrijwilliger worden?
Boogh is nog op zoek naar vrijwilligers die
het team willen komen versterken. Heeft u
interesse? Neemt u dan gerust contact op of
gaat u gewoon een keertje langs aan de Oortjesburg 2. U bent van harte welkom.

Uw activiteit ook in
deze agenda?

Nieuw! Smart Fit

zijn zeer zeker van harte welkom. Bij voldoende belangstelling worden speciaal voor
hen lessen ontwikkeld en aangeboden.

In de tweede week van januari opent
sportschool Smart Fit haar deuren in de
plint van de Nieuwe Baten aan de
Dukatenburg 1b. Smart Fit werkt volgens
een nieuw fitnessconcept.
Bij deze moderne sportschool sluit u geen
contract af en hebt u geen opzegtermijn. Al
vanaf € 5,= per maand kunt u komen
sporten. Als u zich bij Smart Fit inschrijft
ontvangt u een smartband met daarin uw
digitale portemonnee. U stort daar een
tegoed op van minimaal € 5,= per maand via
automatische incasso. Per bezoek gaat € 5,=
van dit tegoed af, maar na vier bezoeken
sport u de rest van de maand gratis. Als u
met vakantie gaat of even geen tijd heeft om
te sporten, blijft het saldo staan zolang u lid
bent.
In een sfeervolle retro aankleding biedt
Smart Fit high tech fitnessapparatuur, indoor
cycling experience, groepslessen, personal
training, een grote bootcamp area, lounge,
gratis lockers en gratis douches. Vanaf 18
jaar kan men komen sporten in deze
laagdrempelige sportschool. Ook ouderen

20, 21 en 24-12-2014 Kerstmarkt Muntplein
06-01-2015 Wijknetwerkoverleg/vergadering
03-02-2015 Wijknetwerkoverleg/vergadering
21-02-2015 Voorjaarsvakantie t/m 1 mrt.
03-03-2015 Wijknetwerkoverleg/vergadering
05-03-2015 Deadline wijkkrant maart 2015
20 en 21-03-2015 NL Doet
Iedere donderdag Wijkwandeling

Stuur uw bericht naar:
wijkkrantbataunoord@live.nl

Openingstijden:
Maandag en woensdag 7.00-23.00uur,
dinsdag en donderdag 9.00-23.00 uur,
vrijdag 7.00-22.00 uur, zaterdag 9.00-17.00
uur, zondag 9.00 tot 15.00 uur.

Mannen met Pannen
koken voor Kerst
Op dinsdag 23 december koken de Mannen met Pannen van Buurtplein Batau in
kerstsfeer.
Onder begeleiding van kok Mischa maken zij:
Zalmrolletje gevuld met roomkaas en groene
asperges, Gevulde varkenshaas met bospaddestoelensaus en toe Wentelteefje van
Fries suikerbrood met vanillesaus en kaneelijs.
Na afloop nuttigen zij samen dit feestmenu
begeleid door een kaarsje en kerstmuziekje.
Nieuwe mannen gezocht
Daar hun groep nu te klein is, zoeken de
Mannen met Pannen vier nieuwe mannen die
mee willen komen koken.
De groep kookt iedere
dinsdag tussen 10 en 12
uur in het Buurtplein. De
cursus kost €100,= voor
10 lessen en is in november gestart.
Wilt u ook meedoen?
Neemt u dan snel contact
op met Richard Missler
RMissler@movactor.nl of
030-60 32250.
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Succesvol bewonersinitiatief bijna afgerond
Halverwege 2013 hebben een aantal bewoners rond het plein achter Marsburg /
Mercuriusburg / Nereusburg / Hermesburg een actieplan ingediend bij het wijknetwerk en de gemeente voor het plein.
Hiermee wilden ze het plein aantrekkelijker en veiliger maken voor kinderen en
buurtbewoners. Nu, eind 2014, zijn bijna
alle punten van het actieplan door buurtbewoners, gemeente en wijknetwerk gerealiseerd.
De eerste stap van het plan is gezet door de
bewoners op Nationale Burendag 2013.
Toen zijn alle prikkelbosjes en stekelstruiken
vervangen door kindvriendelijke struiken. De
gemeente heeft hieraan meegeholpen door
het ter beschikking stellen van een afvalcontainer. Sinds het vervangen van de struiken
is er geen melding meer gekomen van kapotte voetballen, lekke fietsbanden en wondjes
in kindervoeten. Ook zijn er een aantal hoge
bomen verwijderd zodat er meer zicht is op
het plein vanuit de omliggende huizen. Na
afloop werd een geslaagde barbecue gege-

ven voor en door de bewoners.
Ook dit jaar is door de bewoners weer een
gezamenlijke schoonmaakdag voor het
plein gehouden waarna er een gezellige
barbecue was. Als laatste is er een paar
maanden geleden door de gemeente een
zogenaamde vogelnestschommel geplaatst.
Deze schommel is te gebruiken voor kinderen van alle leeftijden. Ondertussen hebben we al een hoop leuke reacties op de
schommel ontvangen en er komt een groot
aantal kinderen naar het plein om te spelen
en te schommelen.
Hiermee is voor nu bereikt wat de bewoners
willen bereiken; een gezellig, opgeruimd en
veilig plein voor de buurt. Voor volgend jaar
staat er een nieuw actiepunt voor de bewoners in de planning, namelijk het schoonmaken of vervangen van de speeltegels. En
uiteraard staat een gezellige buurtbarbecue
ook voor volgend jaar op de agenda!
Opmerkingen, vragen en suggesties voor
het plein kunnen gemaild worden naar
buurtbatau@hotmail.com

Geslaagde Burendag
aan de Dukatenburg
Tijdens Nationale
Burendag op 27
september was De
Shelter team Souvereinburg van de
partij.
Samen met verschillende ketenpartners
hebben we de burendag op de Dukatenburg tot een succes gemaakt. Met
het doel om de wijk leuker, veiliger en socialer te maken. De teamleden zijn in de weken
ervoor actief langs de deur gegaan in de
buurt om mensen uit te nodigen.
Dit jaar konden buurtbewoners onder het
genot van een heerlijk bakkie kennis maken
met elkaar. Voor de jeugd was er een voetbalwedstrijd met een prijs. Zij konden na
alle inspanning genieten van de vers gebakken pannenkoeken. En om de ochtend tot

Tekst en foto Barbara, voor de bewoners.

een spannend einde te brengen mochten
de kinderen onder begeleiding van de wijkagent en Lister een rondje maken in de
politiebus ‘met of zonder handboeien’ en
natuurlijk ging ook de sirene aan.
Cliënten, buurtbewoners en ketenpartners
waren zeer te spreken over dit initiatief vanuit Lister en willen graag volgend jaar weer
samen iets organiseren. De eerstvolgende
wijkactiviteit biedt zich in maart 2015 aan,
NLDoet. Hierin wil de gemeente graag met
Lister Nieuwegein-Noord een DOE DAG
organiseren!

Op www.geinexpress.nl staat informatie over
het maandprogramma, de vrijwilligers, het
bestuur, een cadeaubon en het laatste
nieuws.
De Gein Express verzorgt sinds maart 2012
dagelijks, ook op zondag, uitjes voor ouderen
in Nieuwegein. Dit is een samenwerkingsproject met het Nationaal Ouderenfonds. De
laatste twee jaar bekend via RTL 4 met
“Geer en Goor”, waarbij aandacht wordt gevraagd voor ouderen in het kader van eenzaamheidsbestrijding. Inmiddels maken bijna
500 ouderen in Nieuwegein gebruik van de
Gein Express. Iedere maand is er een nieuw
programma. De ouderen worden thuis opgehaald en na het uitje weer teruggebracht.
Ook is er een cadeaubon, met de feestdagen
in zicht een goed idee om een oudere hiermee te verrassen. Informatie en aanmelden,
alles is terug te vinden op de nieuwe website.
Maar u kunt de Gein Express ook nog steeds
bellen op 06-21 23 49 93, op dinsdag tussen
9 en 12 uur en op donderdag tussen 13 en
16 uur.

Sabah Nhass, coördinator Zorg De Shelter

Ad Visschers, voorzitter Stg. Gein Express

Nieuwe Website
De stichting Gein Express beschikte nog
niet over een website, maar dat is nu
anders. Sinds 14 november is de nieuwe
site in de “lucht”.

Vuurwerk, de politie controleert
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling.
Helaas vallen er ook elk jaar ernstig
gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Veel mensen
ervaren ernstige overlast. Tijdens het
“donkere dagen offensief” controleert
de politie extra.
Niet iedereen gaat verantwoordelijk met
vuurwerk om, of het vuurwerk is illegaal en
daardoor onveilig. Het zware knalvuurwerk
veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet
afwijkend uit te zien en wordt ook soms
normaal aangeboden. Als vuistregel geldt:
illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet
in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt
verkocht. Voorbeelden van illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en
Cobra’s.
Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal

vuurwerk zorgen voor 26% van al het ernstige
vuurwerkletsel. En dat is het topje van de
ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van
het vuurwerk dat het letsel heeft veroorzaakt.
Boetes en straffen
Afhankelijk van hoe zwaar de vuurwerkovertreding is, krijgt de overtreder een boete of
gevangenisstraf. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer informatie
op de website van het Openbaar Ministerie
www.om.nl/onderwerpen/vuurwerk
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen) ook voor een taak- of leerstraf in aanmerking komen. Hiervoor worden zij doorverwezen naar Bureau Halt. Tijdens deze straf
confronteert Halt de jongere met zijn gedrag
en de gevolgen daarvan, waardoor hij/zij gaat
nadenken en de situatie beter kan overzien.
De politie controleert
Tijdens het ‘donkere dagen offensief’ van de
politie is er in de avonduren extra politie op

Wietse Hamming in het nieuwe politie-uniform

straat. Het donkere dagen offensief is bedoeld om door extra controle woninginbraken
te voorkomen. Natuurlijk komen die politiemensen ook in actie wanneer ze vuurwerk
horen of zien. De eerste jongens hebben hun
vuurwerk al in mogen leveren en zullen een
passende straf bij bureau Halt krijgen.
Door Wietse Hamming, wijkagent
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Nieuws van Groen-Grijs-Blauw
Dasseweide
Het fiets- en voetpad aan de Dasseweide tussen de scholen is vernieuwd.
Al enkele jaren was dit een aandachtspunt van Groen-Grijs-Blauw van het
Wijknetwerk. Hier was veel wateroverlast. Op 17 november werd gestart met
de werkzaamheden. Er is riolering aangelegd, de stoep is opnieuw getegeld en het fietspad kreeg een
nieuwe laag asfalt. Een leerling wilde graag helpen. Vele handen maken licht werk!
Eekhoornweide
Het speelplein achter de Eekhoornweide was gevaarlijk geworden, omdat
brommers en scooters vanaf de Batauweg de kortste route namen tussen
de speeltoestellen door naar de wijk
erachter. “Bijna ongelukken” waren het
gevolg. Het wijknetwerk was al lange tijd bezig om hier verandering in te krijgen. Er is een stevig hek geplaatst door de gemeente, zodat het nu rondom de speeltoestellen veilig is.
Middenweide-Heemraadsweide
In de weides is hard gewerkt aan het
verbeteren en herstellen van wegen en
fietspaden. Zo is de driesprong Heemraadsweide-Middenweide aangepakt
op verzoek van Groen-Grijs-Blauw van
het Wijknetwerk. Het was hier voor
fietsers én automobilisten niet altijd duidelijk wie voorrang heeft.
Ook zaten in het wegdek gevaarlijke bobbels. Nu hebben fietsers op de Middenweide richting de scholen altijd voorrang. Bovendien zonder bobbels. Voor automobilisten geeft het meer
duidelijkheid dat fietsers altijd voorrang hebben. Er is nog overleg met de scholen over een “Blauwe Route”. Op de driesprong
Middenweide-Batauweg zijn de drempels aangepast.

Groen-grijs-blauw
zoekt versterking
Team groen-grijs-blauw van
het wijknetwerk zou heel
graag wat versterking krijgen in de vorm van één of
twee personen. Het team
houdt zich bezig met de
openbare ruimte in de wijk.
Hun werk heeft al heel wat resultaat gehad.
Denk aan de opgeknapte pleintjes, nieuwe
speeltoestellen, aanpak gevaarlijke
(verkeers)situaties, ondersteuning van bewonersinitiatieven etc. Het team signaleert
problemen en heeft, om die af te handelen,
korte lijnen met de gemeente. Ook is zij aanspreekpunt voor bewoners. Zo zijn al veel
prettige contacten ontstaan. “Het is dankbaar werk en het staat dicht bij de mensen
en hun woonomgeving” zeggen zij. Binnen
het team worden taken verdeeld, ieder doet
wat bij hem of haar past en in de tijd die hij
of zij er aan kan besteden. “Maar we hebben
nu echt even te weinig menskracht. Wilt u
ons team een handje komen helpen?”
Wilt u eerst wat meer informatie? Stuurt u
dan even een berichtje naar groen-grijsblauw@tele2.nl of belt u 06-29 00 66 33.
Bel de Servicelijn

14 030

over:

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

Zelfbeheerders bedankt! Colofon
Op 12 november werden zelfbeheerders
door wethouder Peter Snoeren in het
zonnetje gezet. Zelfbeheerders houden
vrijwillig stukken gemeentelijk groen bij.
Soms ontstaan daardoor ware juweeltjes. Dat die ook in onze wijk voorkomen
kon u al eerder in de wijkkrant lezen.

Eindredactie en vormgeving
Olga Hansen - Team Woord op Maat
Druk/repro
Centrum Drukwerk Utrecht
Deze wijkkrant is een uitgave van:
Wijknetwerk Batau-Noord
p/a Vogelaarsweide 12
3437 DE Nieuwegein
Telefoon: 06-29 00 66 33
E-mail: wnwbataunoord@live.nl

Geen krant gehad? Bel 030-60 54008
Informatie/reacties wijkkrant:
Telefoon: 06-23 00 93 27
E-mail: wijkkrantbataunoord@live.nl

Zelfbeheer Waardijnburg.

Foto Corrie v.d. Wurff

Volgende wijkkrant: maart 2015
Aanleveren kopij uiterlijk 5 maart 2015.

Zelfbeheer vergroot de kwaliteit van de
openbare ruimte en versterkt de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving
en buren. Nieuwegein kent inmiddels al
bijna 400 zelfbeheerders.

Disclaimer
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekst en informatie die door derden is aangeleverd. Zij streeft evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij het beoordelen en
hanteren van tekst, informatie en bronnen.

Niet vrijblijvend
De zelfbeheerder kan zelf kiezen hoe invulling te geven aan het zelfbeheer; snoeien,
zwerfvuil verwijderen, maaien etc., maar
dit beheer is niet geheel vrijblijvend. De
gemeente sluit een overeenkomst met u.
Deze is voor 3 jaar en wordt, zonder opzeggen door één der partijen, jaarlijks verlengd.
Bent u geïnteresseerd? Belt u dan de Servicelijn 14 030 of kijk op de gemeentepagina
onder Zelfbeheer groenvoorziening.

Voor algemene vragen en opmerkingen
over de openbare ruimte in de wijk:
Telefoon: 06-29 00 66 33
E-mail: groen-grijs-blauw@tele2.nl

Adverteren in deze krant?
Wilt u ook adverteren in de wijkkrant? Uw
boodschap bij 3300 huishoudens in
Batau-Noord? Voor informatie 06-23 00 93
27 of wijkkrantbataunoord@live.nl
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