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Mag u als bewoner op eigen initiatief uw bin-
nenpleintje opknappen of komt u dan in con-
flict met de gemeente? En  mogen uw kliko’s 
buiten uw tuin staan? 

Tijdens de wijkschouw viel mij op dat er veel 
onduidelijkheid bestaat over wat in de wijk 
gemeente-eigendom is en wat eigendom van 
de bewoners. Daardoor kunnen vragen ont-
staan als: Wie moet er voor het onderhoud 
zorgen? En hoe kom je daar achter? Wat 
mag u zelf doen? En wat zijn uw rechten en 
plichten op dit gebied?  

Rond dit soort vragen willen wij vanuit het 
wijknetwerk een themanummer gaan maken, 
van de maart-editie van de wijkkrant. Wij 
roepen hierbij graag uw hulp in. Waar loopt u 
als bewoner op dit gebied tegenaan?  

Wat is mijn en wat is dijn? Voorwoord 
 

Terugblikken in december. 

Traditioneel is december de  
terugblikmaand. Ik kom daar ook 
niet onderuit en zou dat ook niet 
willen. Het was wat mij betreft 

het jaar van de buurtinitiatieven. Diverse 
pleinen c.q. straten werden opgeknapt door 
de bewoners in samenwerking met het wijk-
netwerk. Het mooie hiervan is dat men el-
kaar intensiever ontmoette dan men gewend 
was en er achter kwam dat dat toch wel heel 
gezellig is. Ook was de samenwerking tus-
sen wijknetwerk en de gemeente weer erg 
goed dit jaar, mede te danken aan de wijk-
manager Ed Roelofs. Hij neemt afscheid van 
ons en de gemeente en gaat het leven 
voortzetten als pensionado. Vanaf deze 
plek: Ed bedankt voor al je inspanningen en 
geniet van je vrije tijd. 
 

En u wens ik een heel fijn en gezond 2017! 
 

René Hansen, Voorzitter wijknetwerk.  

    jaargang 6                     nummer 4                    december 2016  

Afgelopen maand werden wij als wijknet-
werk uitgenodigd door bestuur en directie 
van Stichting De Nieuwe Baten, om met 
hen te klankborden over hun en onze toe-
komst. Het bestuur van De Nieuwe Baten 
kan en wil, als stichting, graag weer invul-
ling gaan geven aan haar sociaal maat-
schappelijke functie voor de wijk.  

  Batau-Noord 
Het huis aan huisblad van Wijknetwerk Batau-Noord 

Volg ons nu ook op Facebook 

Batau Noord-onze wijk 
Blijf op de hoogte van het laatste 

nieuws uit de wijk en het wijknetwerk. 

F a  c  e  b  o  o  k  :   B  a  t  a  u   N  o  o  r  d  -  o  n  z  e   w i  j  k  

Er bestaat in de wijk veel onduidelijkheid over wat eigendom van de gemeente is en 
wat van de bewoner(s). Hoe zit het met de verantwoordelijkheden? Het wijknetwerk 
wil van de wijkkrant van maart graag een thema-nummer over dit onderwerp maken. 
Waar loopt u tegenaan op dit gebied? 

Thema-avond 
Als vervolg op het themanummer is het wijk-
netwerk voornemens in april/mei een thema-
avond over dit onderwerp en uw, met ons 
gedeelde, ervaringen te organiseren.  

 

Door: René Hansen, voorzitter Wijknetwerk  
Batau-Noord   

Vertel ons uw ervaringen! 

 

Fiets-Rommelroute Batau-Noord 

In onze wijk komt 
volgend voorjaar 
een  Fiets-
Rommelroute. De 
organisatoren van 
de Rommelroute 
van 2015 geven het 
stokje door aan drie 
wijkbewoners die 
het initiatief nieuw 
leven gaan inblazen. De naam Rommel-
route is veranderd in Fiets-Rommelroute. 
De nieuwe organisatoren hopen dat door 
de hele wijk zoveel bewoners deel zullen 
nemen, dat de route makkelijker per fiets 
dan lopend afgelegd kan worden. 
 

Fiets-Rommelroute Batau-Noord staat ge-
pland voor 21 mei 2017. Als wijkbewoner 
kunt u die dag uw overtollige spulletjes te 
koop aanbieden. Anders dan bij een rom-
melmarkt vindt verkoop alleen vanaf eigen 

Plannen Nieuwe Baten  

Hoe kunt u ons bereiken? 
Mail uw vragen, opmerkingen en voorbeel-
den naar wnwbataunoord@live.nl of stuur ze 
naar Vogelaarsweide 12, 3437 DE Nieuwe-
gein. 

terrein plaats. Dat kan uw voortuin, oprit of 
garage, maar ook uw woonkamer of achter-
tuin zijn. Deelname aan de Rommelroute is 
gratis, maar u moet zich wel aanmelden bij 
de organisatie. Commerciële verkoop is niet 
toegestaan.  
Informatie over deelname, locaties, aanmel-
den e.d. in de wijkkrant van maart 2017.  
Voor info en vragen: rcblom@hotmail.nl 
 

Binnenkort komt er ook een gelijknamige  
Facebookpagina. 

Door velen wordt De Nieuwe Baten als een 
appartementencomplex met wat voorzienin-
gen in ‘de plint’ gezien. Vooral de leegstand 
viel op. Gelukkig begint het gebouw nu voller  
te worden en bestaan er plannen voor ver-
bouwingswerkzaamheden aan delen van de 
onderste verdieping. Bovendien vestigen de  
Dierenklinieken Batau en Galecop zich  
komend voorjaar in de plint.  
De eerste bijeenkomst tussen wijknetwerk, 
Nieuwe Baten en andere partners gaf louter 
positieve signalen af. Wij houden u komende 
tijd graag op de hoogte! 
 

Door: René Hansen, voorzitter Wijknetwerk  

mailto:wnwbataunoord@live.nl
mailto:rcblom@hotmail.nl


Wist u dat de meeste ongevallen in de thuis-
omgeving gebeuren, maar dat veel mensen 
niet weten wat ze moeten doen? Als u het 
belangrijk vindt om niet hulpeloos toe te 
moeten kijken dan is de beginnerscursus 
Eerste Hulp misschien iets voor u. De eerst-
volgende cursus start in februari 2017.   

Vaardigheden op peil houden 
Om daarna uw EHBO vaardigheden ook op 
peil te houden, verzorgt de vereniging de 
jaarlijkse EHBO herhalingslessen. Naast 
aandacht voor het behandelen van  

Vijf  jaar Gein Express 
Misschien heeft u het busje al eens in 
Nieuwegein zien rondrijden? De Gein Ex-
press is een Plusbus van het Ouderen-
fonds en verzorgt dagelijks uitjes naar 
leuke bestemmingen.  

Elke maand 
wordt er een 
nieuw program-
maboekje ge-
maakt, waaruit u 
uw uitjes kunt 
kiezen én boe-

ken. U wordt ’s morgens thuis opgehaald en 
aan het eind van de middag weer voor uw 
deur afgezet. Ideaal als het reizen met het 
openbaar vervoer u steeds meer moeite 
kost. En reken maar dat het onderweg héél 
gezellig is!  
 

Om een idee te krijgen van de uitjes, kunt u 
eenmalig een ‘proefboekje’ aanvragen. 
Voor informatie of als u zich wilt opgeven als 
lid van de Gein Express belt u op dinsdag-
ochtend of donderdagmiddag met projectlei-
der Gery Eikelboom via 06-21 23 49 93. 

Van de politie         
Boeven vangen of wegjagen 

In basisteam Lekpoort (Nieuwegein, Houten, 

Vianen) zijn tussen 1 januari en 7 november 
350 diefstallen uit woningen gemeld. Daar-
van waren153 (44%) pogingen tot inbraak. 
Door de grote hoeveelheid pogingen is dui-
delijk dat er een nieuwe groep inbrekers in 
opkomst is. De wijkagenten zijn al weer druk 
met zoeken naar deze nieuwe groep.  

U mag ons daarbij helpen. Dat kan door lid te 
worden van Burgernet. Nog beter is om direct 
112 te bellen wanneer u onbekenden in de 
straat of brandgang ziet rondkijken.  
Regelmatig worden inbrekers op heterdaad 
gepakt. Dat gebeurt in 80% van de gevallen 
doordat iemand iets niet vertrouwde en 112 
belde.  
U zult niet de eerste zijn die wordt beloond 
met een bos bloemen van de politie, omdat 
uw melding heeft geholpen een crimineel te 
vangen.  
 

Wietse Hamming en Rick-Jan Godschalk, 
Wijkagenten Batau-Noord en Batau-Zuid 
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De wijkagenten hebben hun handen vol 
aan inbraken en pogingen tot inbraak. U 
kunt hen helpen door uw oren en ogen 
open te houden en bij verdacht gedrag 
van onbekenden in uw woonomgeving 
direct 112 te bellen. Iedere inbraak is een 
inbreuk op de veiligheid van inwoners.  

       F a  c  e  b  o  o  k  :   B  a  t  a  u   N  o  o  r  d  -  o  n  z  e   w i  j  k  

De politie Nieuwegein is druk met boeven in 
de gaten houden. Veel criminelen zijn beken-
den van de politie. Dat op hen gelet wordt 
vinden ze niet zo leuk, dus zoeken ze hun 
heil ergens anders.  

Oren en ogen van de buurt

Regelmatig worden Nieuwegeinse crimine-
len aangehouden in plaatsen buiten Nieuwe-
gein, van Friesland tot Brabant. Dat is niet 
iets waar Nieuwegein trots op kan zijn. Het 
heeft één voordeel, namelijk dat het aantal 
woninginbraken in Nieuwegein vergeleken 
met eerdere jaren laag is. 

Soms komen de inbrekers gewoon door de 
voordeur binnen.  

Bel 112  

daar vang je boeven mee!  

EHBO in De Partner 

U kunt de wijkagenten bereiken via 
0900 8844 of  

www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen 

slachtoffers van kleine en grote ongevallen, 
worden levensreddende handelingen, zoals 
beademing en reanimatie geoefend. 
 

Hulpverlening bij evenementen 
EHBO-Vereniging Nieuwegein-Noord is ook 
op andere gebieden actief, zoals in de hulp-
verlening bij evenementen, sporttoernooien 
en beurzen. Hiervoor kan een organisatie de 
vereniging benaderen.  
Veel extra informatie vindt u op de website 
www.ehbo-nieuwegein-noord.nl  
Wilt u zich aanmelden voor een cursus of 
heeft u nog vragen? Mailt u dan naar  
ehbosecr@hotmail.com of belt u naar  
06-41 14 13 76. 
 

Door: Sascha Pepermans, EHBO-Vereniging 
Nieuwegein-Noord 

Deze zomer verhuisde EHBO-Vereniging 
Nieuwegein-Noord van Galecop naar haar 
nieuwe leslocatie in “De Partner” aan de 
Nedereindseweg. Hier worden nu de be-
ginnerscursussen EHBO gegeven evenals 
de jaarlijkse herhalingslessen. 

Tuinreservaten  
Om mensen enthousiast te maken om hun 
tuin wat groener en diervriendelijker in te 
richten, start 16 januari in het MEC de cur-
sus ‘Tuinreservaten’. In een tijd dat tuinen 
vooral vol getegeld worden, krijgen vogels 
en andere ‘tuindieren’ steeds minder leef-
ruimte. Bovendien ontstaat er steeds meer 
wateroverlast in de stad. 
 

De cursus wordt aangeboden door het IVN, 
Instituut voor Natuur en Duurzaamheid. Als 
deelnemer krijgt u de kennis voor aanleg en 
onderhoud van een natuurvriendelijke tuin 
aangereikt. Uw eigen tuin is het uitgangspunt. 
Naast theorie krijgt u vooral praktische tips, 
waarmee u in de tuin aan de slag kunt. De 
cursus bestaat uit 5 lessen, 2 excursies, een 
cursusmap en het boek ‘Diervriendelijk tuinie-
ren’. De cursusprijs is € 70,=. 
De lessen zijn op maandag van 19.45-21.45 
uur in het MEC, de excursies op zaterdag van 
10-12 uur. Meld u vóór 1 januari aan via  
ton.ikink@gmail.com  

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.ehbo-nieuwegein-noord.nl
mailto:ehbosecr@hotmail.com
mailto:ton.ikink@gmail.com


 
VERGADERSCHEMA  2017 

van het wijknetwerk 
 

10 jan | 7 feb | 7 mrt | 4 apr | 2 mei | 6 jun*  

5 sept | 3 okt | 7 nov | 12 dec 

* Wijkschouw+ aansluitend kort overleg. 

Locatie: Buurtplein Batau 

Tijd: 20.00-22.00 uur | Aansluitend borrel. 

Na het succes van ‘Wandelen in de wijk’ 
op donderdag is nu op vrijdag een twee-
de groep gestart. Deze groep wandelt op 
een iets lager niveau. Maar in beide groe-
pen staan plezier en op een ontspannen 
manier bewegen voorop. Er wordt steeds 
rekening gehouden met de behoefte en 
situatie van de deelnemers. 

De nieuwe wandelgroep vertrekt iedere vrij-
dag om 10.30 uur vanaf Buurtplein Batau en 
wandelt ongeveer een uur onder begeleiding 
van fysiotherapeut en wijkgenoot Monique 
Parmentier. Zij biedt haar buurtbewoners 
graag de mogelijkheid om op een verant-
woorde, ontspannen manier te bewegen. 
Het laten voelen dat bewegen je juist extra 
energie kan geven in plaats van dat het je 
vermoeid maakt.  

De donderdag-groep 
wandelt, vanaf 10.00 
uur, zo’n anderhalf 
uur onder begeleiding 
van een ervaren vrij-
williger. Ideaal om bij 
aan te sluiten als u al 
enige wandelervaring 
heeft. Ook deze 
groep vertrekt vanaf 
het Buurtplein. 

Buurtsportcoach Dennis Boele geeft u graag 
meer informatie via d.boele@merwestein.nl 
of via 030-600 42. 
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F a  c  e  b  o  o  k  :   B  a  t  a  u   N  o  o  r  d  -  o  n  z  e   w i  j  k  

Wijknetwerk zoekt hoogwerkers  

Hoe de ooievaars na hun vertrek het nest 
hebben achtergelaten is onbekend. Wij zoe-
ken daarom een buurtgenoot die een lange 
ladder bezit en het aandurft om het nest op 
8 meter hoogte te inspecteren en de eventu-
ele achtergelaten rommel op te ruimen. 
Voordat we met de ladder in de weer gaan 
zouden we eerst graag gebruik maken van 
een handige piloot die in het bezit is van een 
drone met camera en de boel wil inspecte-
ren. Wie meldt zich aan? Alvast heel harte-
lijk bedankt! 
 

Door: Kees Koot, vice-voorzitter  
Wijknetwerk Batau-Noord 

Hoewel we afgelopen broedseizoen geen nieuwgeboren ooievaars mochten verwelko-
men, is de nestpaal in park De Buurt wel intensief bewoond geweest. Met het oog op 
nieuwe bewoners zou het wijknetwerk graag weten hoe het nest er nu uitziet.  

Gezamenlijk initiatief  Vogelaarsweide brengt buren dichter bij elkaar 
De bewoners van de Vogelaarsweide sloegen deze zomer de handen ineen om hun straat aantrekkelijker te maken. Met elkaar 
ontwierpen zij een plan om de groenvakken te vernieuwen. Met financiële steun van het wijknetwerk kon dit plan gerealiseerd 
worden. Bewoner Pim Nijland doet verslag. 

Sinds 2008 woon ik met veel plezier op de 
Vogelaarsweide. Het contact met de buren 
was goed maar er gebeurde niet zoveel. 
Vorig jaar werd door een Vogelaarsweide-
genoot het initiatief genomen voor een straat 
barbecue. Dit werd heel positief ontvangen 
en het resulteerde in een gezellige avond. 
De onderlinge betrokkenheid in de straat 
werd er groter en beter van.  
Om onze straat wat aantrekkelijker te maken 
hebben we daarna in onderling overleg een 
plan gemaakt om de gemeenteperken aan te 
pakken en deze naar onze eigen zin in te 
richten.  
De koppen werden bij elkaar gestoken en er 
ontstond een ontwerp. Na wat gezweet en 

Bel de Servicelijn 14 030  over: 

Losse tegels, slecht onderhoud, kapotte 
speeltoestellen, ‘groen’-problemen, 

 gevaarlijke situaties etc. in de openbare 
ruimte in de wijk. 

gevloek was het oude groen eruit en werd 
de beplanting besteld. Onder het genot van 
een kop koffie en een glas bier hebben we 
de perken opnieuw beplant. Het aanzicht is 
enorm verbeterd, we houden het zelf bij en 
iedereen heeft er zijn plezier van. 

Door het onderlinge overleg en de financiële 
hulp van het Wijknetwerk is het resultaat 
daar. Kortom, een tevreden straat met tevre-
den bewoners, die gezamenlijk voor het 
onderhoud zorgen. Een goed initiatief wat de 
buren dichter bij elkaar heeft gebracht! 

Opgeschoonde singels 

In het najaar vond weer de jaarlijkse 
schoonmaakbeurt van de singels plaats.  
 

Met een bootje met maai-arm is de walkant 
vanaf het water geschoren zodat het riet, dat 
nog aanwezig was na het gewone maaien, 
nu ook verwijderd is. Het afgeschoren riet is 
met een grote hark, voor aan de boot, uit het 
water gevist en op de walkant gelegd. Na 
drogen is het door de aannemer verwijderd.  
De singels zien er nu weer mooi en schoon 
uit.  
Door enkele aanpassingen aan de waterlo-
pen, door het Hoogheemraadschap, is het 
water nu ook helderder. Dit jaar zijn er geluk-
kig weinig vissen het slachtoffer geworden 
van de schoonmaak. Het ‘blauw’ in de wijk is 
weer een stuk opgeknapt.  
 

Door: Team groen-grijs-blauw van het wijknet-
werk. 

Wandelen in de wijk  

Een tevreden straat met  

tevreden bewoners 

Ook samen met uw buren uw straat of plein 
opknappen? Neem voor ondersteuning contact 
op met  het Wijknetwerk Batau-Noord. 
wnwbataunoord@live.nl of  06-29 00 66 33 

(advertorial) 

Wij gaan verhuizen! 

Dierenartsenpraktijk Galecop en Dierenkli-
niek Batau verhuizen naar de Nieuwe Baten,  
Oortjesburg 3 in Nieuwegein. 
 

Dierenkliniek Batau is sinds 1977 gevestigd aan de 
Andreasgaarde 26 en al tientallen jaren een  
vertrouwd adres als het gaat om de gezondheid 
van uw huisdieren. 
 

Komend voorjaar verhuist de kliniek naar een 
ruimere en professionelere praktijkruimte met 
drie behandelkamers, aparte honden - en katten 
wachtruimtes, opname mogelijkheden, digitale 
röntgenapparatuur en een moderne operatieka-
mer en laboratorium. In de nieuwe kliniek werken 
vier dierenartsen en zeven assistentes, die ook 
hier weer 24 uur per dag voor u klaar zullen staan 
voor spoedgevallen en zieke dieren. 
 

Voor meer informatie en de openingsdatum:  
volg ons op Facebook (Dierenkliniek Batau) of 
bezoek onze website www.dacru.nl 
 

Graag tot ziens in de nieuwe kliniek!  

 
 

Wie heeft een drone met camera en wil 
voor het wijknetwerk het ooievaarsnest 
inspecteren? 

Tot groot genoegen van de reiger en de zwanen 
kun je in de singel langs het Meikeverpad nu 
zelfs de bodem zien. 

Adverteren in de wijkkrant? 

Voor meer informatie  
06-23 00 93 27  

wijkkrantbataunoord@live.nl 

mailto:d.boele@merwestein.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl
http://www.dacru.nl
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl


Houdt u zich al jaren bezig met het creëren van kunst? Hebt u er wel eens over nage-
dacht om deel te nemen aan de KunstGein Atelierroute? Doe het nu! De inschrijfperi-
ode is gestart. Nieuwegeinse (amateur)kunstenaars van alle denkbare genres kunnen 
zich opgeven. Stichting KunstGein streeft naar zo'n zestig deelnemers, waaronder 
schrijvers van proza of poëzie. 

De Atelierroute 2017 krijgt een nieuwe opzet. 
Centraal staat “Geclusterde kunst in wijken”. 
De kunst wordt per wijk geconcentreerd in   
en rond satellietlocaties. De satellietlocatie is 
een grotere locatie waar kunstenaars kunnen 
exposeren die zelf geen atelier of geschikte 
woning hebben. In de nabije omgeving van 
de satellietlocatie exposeren kunstenaars 

Colofon 
 

De 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 
 

Wijkkrant Batau-Noord verschijnt in maart, juni, 
september en december. Oplage 3.400 stuks. 

Geen krant gehad? Bel 030-60 54008 

Eindredactie en vormgeving 
Olga Hansen - Team Woord op Maat,  
                                         Nieuwegein 
Druk/repro 
Centrum Drukwerk, Utrecht 
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Inschrijven voor KunstGein Atelierroute 2017 

Voor vragen aan de redactie: 

Telefoon: 06-23 00 93 27 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Volgende wijkkrant: maart 2017 

Aanleveren kopij voor 14 maart 2017 via 

wijkkrantbataunoord@live.nl 

Disclaimer 
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan  kopij 
aanpassen of inkorten om plaatsing mogelijk te ma-
ken. De redactie kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor informatie die door derden is aangele-
verd. Zij streeft evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij 
het beoordelen en hanteren van de kopij. 

 F a  c  e  b  o  o  k  :   B  a  t  a  u   N  o  o  r  d  -  o  n  z  e   w i  j  k  

met een eigen atelier of woonhuis. Voor  
bezoekers wordt de keuze en bereikbaarheid 
gemakkelijk. Voor kunstenaars is de drempel 
om mee te doen lager geworden.   
Ook in Batau-Noord zullen weer ateliers, 
huizen en een satellietlocatie openstaan voor 
bezoekers. Op verscheidene locaties zal de 
kunst muzikaal worden omlijst. 

 

Bent u (amateur)kunstenaar? Schrijf u dan 
nu in! Is kunst u lief? Houd dan 10 & 11 juni 
vrij en kom daten met de Kunst in Nieuwe-
gein. Voor alle informatie en inschrijven  
stichtingkunstgein@gmail.com 
 
Door: Tett van der Woerd, Stichting KunstGein 
www.kunstgeinatelierroute.nl  
 

Schrijf u nu in! 

vaak nog 
wel, maar 
de meeste 
fietsen niet. 
En vooral  
e-bikes 
gaan soms 
erg snel. 
Vervelend 
als die plot-
seling in de 
remmen moeten. Gebruik daarom de fiets-
bel waar die voor bedoeld is; het waarschu-
wen van voetgangers dat je eraan komt.  
Even bellen voorkomt een boel gedoe.  

Bellen op de fiets? Ja graag! 
U loopt te wandelen, al dan niet met kind 
of hond, en ineens schiet een achteropko-
mende (brom)fietser u rakelings voorbij. 
Schrik bij u als wandelaar, ergernis bij de 
(brom)fietser. Soms een hoop gefoeter, 
maar altijd onverwacht een vervelende 
situatie.  
 

In Batau-Noord zijn diverse wegen en (fiets)
paden die door zowel (brom)fietsers als voet-
gangers gebruikt worden. Denk aan de  
Reinesteijnseweg en het Meikeverpad. Daar 
lopende voetgangers horen achteropkomend 
verkeer soms niet, of niet tijdig. Een brommer 

‘Bellen op de fiets mag, graag     

zelfs’.  

Wintersluiting Kruidentuin 
 

Vanaf 1 december sluit de Kruidentuin haar 
hek. Als er sneeuw ligt gaat het weer open en 
mag u komen fotograferen. De vrijwilligers 
wensen u een mooie winter. 

Door: Frida Koopman, fkoopman@planet.nl 

Vuurwerkoverlast en 
illegaal vuurwerk? 
 

Meld het via  
0900-8844  
 

of anoniem via  
0800-7000 
 

Bel bij vernieling of 
ongeval 112. 

mailto:stichtingkunstgein@gmail.com
http://www.kunstgeinatelierroute.nl
mailto:fkoopman@planet.nl

