
Wijkkrant 

Voorwoord 

Na twee jaren waarin relatief 
weinig mogelijk was, was 2022 
weer bijna als vanouds. En wat 
was het fijn om te zien dat er 
zoveel leuke dingen georgani-
seerd werden in de wijk. Vooral in 
de Muntenbuurt was het Betere 

Buurten team van de gemeente erg druk het 
afgelopen jaar. En niet alleen de gemeente, 
maar ook de bewoners waren druk met activi-
teiten. Er zijn ontzettend mooie dingen ont-
staan. Zo kwam er een weggeefkast, werden 
elektriciteitskasten prachtig beschilderd op 
initiatief van Joke, zijn flatbewoners met elkaar 
in gesprek gegaan, wordt er samen gekookt en 
heel recent nog zijn er heel veel bloembollen 
geplant. Heel mooi om te zien wat er kan ont-
staan als je je buurtbewoners leert kennen. Ook 
als wijknetwerk steunen wij mooie buurtinitia-
tieven van harte. 
En om nog meer buurtbewoners te leren ken-
nen heeft óók het wijknetwerk  iets leuks be-
dacht. Hieronder kunt u er meer over lezen.  
 

Ik wens u fijne feestdagen en alle goeds voor 
2023! 
 

Marloes Bos | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord  
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Ben je ook wel eens benieuwd wat andere 
mensen eten? Zou je andere medebewoners 

op een verras-
sende manier 
willen leren ken-
nen? Het Wijk-
netwerk heeft 
daar iets op 
bedacht: een 
kookboek met 
recepten van 
bewoners uit de 
wijk. Het idee is 
om niet alleen 
recepten te 
gaan verzame-

len, maar ook de verhalen van de bewoners. 
Want eten en praten over eten verbindt.  
 

We zijn op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om mee te helpen bij het maken van 
het kookboek. Denk bijvoorbeeld aan het 
maken van de omslag of foto’s en tekeningen 
voor bij de recepten. Maar er moet natuurlijk 
ook geschreven worden. En vind je het leuk 
om bewoners te ontmoeten, dan kun je hel-
pen om interviews af te nemen. En zo zijn er 
nog meer dingen te bedenken die komen 
kijken bij het maken van een boek.  

Praten over, maar vooral samen eten verbindt. Zo kun je andere mensen op een gezellige 
manier leren kennen. Bij het wijknetwerk hebben we het idee om een kookboek met recep-
ten uit de wijk te gaan maken. En dan niet alleen recepten, maar ook met de verhalen van 
de bewoners. Daar hebben we natuurlijk hulp bij nodig. Heb je ook zin om mee te doen? 

Wijknetwerk sponsort buurtinitiatieven 

Samenbrengen van bewoners 

Als wijknetwerk beschikken we over een jaarlijks budget 
waarmee buurtinitiatieven gesponsord kunnen worden. 
Wanneer bewoners een goed idee hebben om hun buurt 
duurzaam te verbeteren of om bijvoorbeeld bewoners bij 
elkaar te brengen, ondersteunt het wijknetwerk dit van har-
te. De kerstmarkt, de aanleg van een jeu-de-boulesbaan, 
maar ook de fiets-rommelroute, jaarlijkse barbecues en de 
plaatsing van het ooievaarsnest zijn enkele voorbeelden 
van bewonersinitiatieven van de afgelopen jaren.  
 

Positieve bijdrage aan de buurt 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u voor-
af een voorstel in bij het wijknetwerk, waarna het voorstel 
beoordeeld wordt en wel of geen goedkeuring volgt. Na 
uitvoering van de activiteit wordt de toegekende bijdrage 
door ons uitbetaald. In principe komt ieder initiatief dat een 
positieve bijdrage levert aan de buurt in aanmerking voor 
een bijdrage. Uitzondering zijn etens- en drankwaren.  
 

Heeft u nu al een goed idee, meld dit dan 
via wnwbataunoord@live.nl dan zetten wij het alvast op de 
agenda voor volgend jaar.  
 

Kees Koot | vice-voorzitter/penningmeester wijknetwerk. 

Het wijknetwerk van Batau-Noord is groot supporter van mooie initiatieven in onze wijk. 
Wilt u als bewoner(s) iets leuks voor de buurt of straat doen, dan hangt daar veelal ook een 
prijskaartje aan. Het wijknetwerk kan daarbij ondersteunen.  

De kerstboom aan de Land-

mansweide is mede mogelijk 

gemaakt door het wijknetwerk 

en zorgt jaarlijks voor veel ge-

zelligheid in de straat. 

HEB JE INTERESSE? STUUR ONS EEN MAILTJE 

WNWBATAUNOORD@LIVE.NL 

StichtingWijknetwerk  

Batau-Noord  

wenst u fijne feestdagen.  

En dat het nieuwe jaar u veel  
mooie dagen, geluk en voorspoed   

mag brengen.  

We hopen dat we in 2023                 

samen met u de wijk nog mooier en 
(bio)diverser kunnen maken. 

mailto:wijknetwerkbataunoord@live.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl


          2 

       F a ceb ook :  W i jkn et w erk  B a ta u -N oo rd |  In st ag ra m:  w i jk ne t we rkb at a unoo rd  

Van de Politie     

 De wijkagenten bellen of mailen?  

   0900-8844  | 0800-7000 (Anoniem) 

    wietse.hamming@politie.nl  

    janien.haars@politie.nl 

Samenwerken met de ouders 
Politie trekt samen met gemeente, jongeren-
werk, scholen op om de jongelui te bescher-
men en ze uit de criminaliteit en de ellende 
te houden. Er is en wordt al van alles ontwik-
keld. Eén van de speerpunten: hoe krijgen 
we de ouders mee? Hoe bereiken we de 
ouders en maken we het de ouders duidelijk 
welke risico’s hun  kinderen lopen of welke 
ze aangaan?  
 

Ook het gezin loopt gevaar 
Wanneer je kind de drugswereld in stapt, 
loopt het hele gezin gevaar. Denk maar aan 
de ontploffingen bij woningen van familiele-
den van jongens uit de drugswereld. De poli-
tie wil graag samenwerken met de ouders. 
Hoe maken we ouders duidelijk dat ‘mijn 
kind zoiets wel doet?’ Heeft u ideeën? Ze 
zijn van harte welkom! Neem contact op met 
wijkagenten Wietse en Janien. 

 

 

 

  

 

   

Crimineeltjes in opkomst 
Als politie willen we ons meer richten op de 
jonge aanwas. Daarmee bedoelen wij de 
crimineeltjes in opkomst. Een carrière in de 
criminaliteit verloopt nu anders dan vroeger. 
Het begint met een pakje wegbrengen en al 
snel zitten ze over hun oren in zware crimi-
naliteit. Woningovervallers van 14 jaar oud 
zijn geen uitzondering. Drugsdealers zijn 
geen mannen van 30 jaar of ouder. We zien 
dealers van 15 met hun drugskoeriers van 
12. De meisjes worden gezien als gebruiks-
voorwerp of laten zich gebruiken als ge-
bruiksvoorwerp. Hun contacten via Insta, 
Snapchat, Telegram gaan razendsnel. En 
alles buiten het zicht van de ouders.  

Bel voor problemen in de openbare 

ruimte in de wijk 

groen-en onderhoudsproblemen,  

onveilige situaties, (zwerf)afval,  

overvolle afvalbakken e.d. 

Of meld dit ter plaatse en stuur 

een foto mee via de app:  

In de week van 9 tot 13 januari haalt RMN 

uw gebruikte kerstboom op. Leg de 

boom voor 7.30 uur zonder kluit, kruis 

e.d. op de aanbiedplek voor de kliko’s. 

Bij ANWB Auto-

Maatje brengen vrij-

willige chauffeurs 

hun minder mobiele 

medebewoners naar 

afspraken bij arts, 

ziekenhuis, kapper 

en zo meer. Zij doen 

dat met hun eigen auto. In Nieuwegein zijn 

de aanvragen voor deze vorm van vervoer 

erg toegenomen. Daarom zoekt Movactor 

voor AutoMaatje naar meer chauffeurs.  

Heb jij wat tijd over en wil jij je op deze wijze 

inzetten voor minder mobiele bewoners ? 

Stuur dan een mailtje naar  

automaatje@movactor.nl of kijk voor meer 

informatie op www.movactor.nl/automaatje 

Je kunt zelf aangeven wanneer je beschik-

baar bent.  

~ ~  
Politie en andere organisaties werken nauw samen om jongeren te beschermen en uit de 
criminaliteit te houden. Eén van de speerpunten is om de ouders te bereiken en hen duide-
lijk te maken dat ook hun kind risico’s loopt. Dit contact is lastig tot stand te brengen. Heeft 
u daar ideeën over? Wijkagenten Janien en Wietse horen ze graag!  

Automaatje zoekt chauffeurs 

Het begint met een pakje wegbrengen.   

Wilt u reageren op dit artikel (of een ander)?  

Mail naar  wijkkrantbataunoord@live.nl  

De redactie zorgt dat uw bericht bij de juiste  

persoon terecht komt. 

Vrijdag 30 september kreeg de Muntenbuurt 

bezoek van de Commissaris van de Koning in 

Utrecht, Hans Oosters. Samen met Burge-

meester Frans Backhuijs wandelde hij door de 

buurt. Daarbij werden het Muntpunt, Munt-

plein en Buurtplein bezocht en spraken  de 

heren met bewoners, ondernemers en wijk-

werkers. Tijdens de wandeling werd ook stil-

gestaan bij de street art kunstwerken.  

Hoog bezoek Muntenbuurt 

Bij het Muntpunt spraken commissaris en bur-

gemeester met bewoners. 

De Muntenbuurt heeft nu 

haar eigen kunstroute. De 

route leidt langs de beschil-

derde elektriciteitskasten 

met het thema ’natuur’ en 

langs de muurschildering 

van JanisdeMan.  

Vrijdag 13 januari wande-

len wijkwethouder Guido 

Bamberg en initiatiefneem-

ster Joke Koedijk vanaf 11.00 uur de kunstrou-

te. Vertrekpunt is het Buurtplein. Na afloop 

staat daar de koffie/thee voor u klaar. U bent 

van harte welkom om mee te wandelen! 

Wandel de kunstroute  

VRIJDAG 13 JANUARI V.A. 11.00 UUR 

WANDELING KUNSTROUTE 

BEKIJK DE PLATTEGROND MET DE LOCATIES VAN DE 

KUNSTWERKEN OP  

WWW.WIJKNETWERKBATAUNOORD.NL  

mailto:wietse.hamming@politie.nl
mailto:janien.haars@politie.nl
mailto:automaatje@movactor.nl
http://www.movactor.nl/automaatje
http://WWW.WIJKNETWERKBATAUNOORD.NL


Als wijknetwerk volgen wij de ontwikkelingen met betrekking tot de Batauweg op de voet. 
Wij zijn ook steeds bij de bijeenkomsten over dit onderwerp waar we actief meedenken en 
meepraten. We houden u zoveel mogelijk op de hoogte. 

In april was de eerste bijeenkomst over ver-
keersremmende maatregelen op de Ba-
tauweg. De Batauweg kent een veel te hoge 
verkeersdruk. De gemeente gaf aan één of 
twee doorgang belemmerende ‘knippen’ te 
zullen realiseren. Over de beoogde locaties 
konden belanghebbenden meedenken.  
  

Op 17 oktober was de vervolgbijeenkomst 
voor deze stakeholders. Er bleken weinig 
nieuwe ontwikkelingen te zijn, behalve dat 
de belemmeringen palen worden die in het 
wegdek zakken. Ze zullen op werkdagen 
tussen 6.00 en 23.00 uur in werking zijn.  
 

Vragen waar al het verkeer precies vandaan 
komt konden niet beantwoord worden. De 
gevraagde verkeerstellingen op de Heem-
raadsweide zijn helaas niet uitgevoerd. Op 
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Groener Muntplein en Muntenbuurt  

Voor het groenonderhoud is Nieuwegein 
opgedeeld in vier grote deelgebieden. Deel-
gebied West bestaat uit Batau-Noord, Batau
-Zuid en de Doorslag. 

Op dit moment worden in deze drie wijken 
plantvakken omgevormd. Een aantal vakken 
krijgt een andere beheersvorm om hardnek-
kige wortelonkruiden kwijt te raken. Deze 
vakken worden omgevormd naar gras.      

 

De andere vakken krijgen een nieuwe be-
planting. Hierbij wordt goed gekeken naar 
meer variatie in bloeiende en bes-
dragende heesters, met het oog op insec-
ten en vogels. In alle vakken wordt  bo-
demverbetering toegepast. Bij elkaar 
wordt 6.500 m2 omgevormd. 
In deze wijken worden ook bomen gekapt 
vanwege ziekte. Op de website van de 
gemeente is te zien om welke bomen dit 
gaat en waar ze staan.  
 
Het beleid voor de komende jaren is er op 
gericht om meer biodiversiteit te realise-
ren. Er wordt meer circulair gewerkt met 
de groene afvalstromen, waardoor com-
post en blad weer terug verwerkt wordt in 
de plantvakken en op de gazons. 
 

Theo Kleijer | directievoerder openbaar domein 

groen gemeente Nieuwegein. 

Vernieuwing Muntplein 
In het nieuwe jaar zal er gewerkt worden aan 
het Muntplein. Het Muntplein wordt veel 
groener. Op de rand van de plantenbakken 
komen comfortabele bankjes. Voor kleine 
kinderen is er een speelplekje. Op het plein 
blijft fietsen verboden. Er blijven fietsenrek-
ken om je fiets veilig en dichtbij de winkels te 
parkeren. Overal komt nieuwe bestrating. De 
technische uitwerking is klaar. Nu volgt de 
aanbesteding om een aannemer te zoeken. 
Door de lange levertijden van materiaal is de 
exacte startdatum op dit moment nog niet 
bekend. De winkels blijven tijdens de werk-
zaamheden toegankelijk. We houden u op 
de hoogte via facebook Muntplein.  
 

Bloembollenfeest 
Het verschil tussen een knol en een bol? 
Groep 8 van de Veldrakker leerde er alles 

over. De leerlingen plantten 400 bloembollen 
in het plantvak achter Albert Heijn Muntplein. 
Hiermee hielpen ze bewoner Rob, die dit 
perk in zelfbeheer neemt.  
 

Groene gevels 
Om de Muntenbuurt groe-
ner te maken wordt ook 
de hoogte benut. Er wor-
den twee grote groene 
gevels gemaakt. Op de 
hoge zijwand van de com-
plexen  Kronenburg en 
Dukatenburg. Dit is een 
samenwerking tussen 
Mitros en de gemeente.  

Locaties ’knippen’ Batauweg nog niet bekend 

Met het oog op de toekomstbestendigheid krijgen Muntplein en Muntenbuurt vanuit project 
Betere Buurten een enorme make-over. Een wezenlijk onderdeel van het project is de  
vergroening van de buurt. 

Nieuw beleid groenbeheer draait vooral om biodiversiteit 

Tijdens het wijknetwerkoverleg van 6 december gaf Theo Kleijer, directievoerder openbaar 
domein groen bij de gemeente, een boeiende presentatie over het nieuwe groenbeheer in 

Nieuwegein. Het beleid is met name gericht op het realiseren van een grotere biodiversiteit 
in de flora en fauna, bodemverbetering en een circulaire werkwijze. 

Tegen de zijgevel van appartementencomplex Kronenburg zijn verti-

cale staalkabels gespannen. Later komen er klimplanten tegenaan.  

De kleine foto (Sluyterslaan) toont hoe dat  eruit kan komen te zien. 

Info en foto’s:  

Team Muntenbuurt - Betere 

Buurten. 

Zet je MiNiBieB op de kaart  
Er verschijnen steeds meer minibiebjes in 

Batau-Noord. Als wijknetwerk vinden we dat 

een hele leuke toevoeging aan de wijk. We 

zouden ze graag in kaart brengen via een 

plattegrond op onze website. Ze worden dan 

door nog meer mensen gevonden. 

Doe je ook mee? 

Meld de locatie (en naam) van je bieb bij ons 

aan, dan zetten wij hem op de kaart.  

Mail:  wijkkrantbataunoord@live.nl  

Web:  www.wijknetwerkbataunoord.nl  

een volgende bij-
eenkomst zullen er 
cijfers worden ge-
presenteerd over 
hoeveel verkeer er 
over de Heem-
raadsweide, vaak 
ten gevolge van 
files op de A12, 
richting de Ba-
tauweg gaat. Wij 
hopen dat dan ook 
de locaties van de 
‘knippen’  bekend 
zullen zijn. Wij hou-
den u op de hoogte. 
 

René Hansen | 

wijknetwerk. 

WIJKSCHOUW 

Het nieuwe groenbeheer  wordt tijdens de 

jaarlijkse wijkschouw uitgelegd door de 

beheerder groen van de gemeente. De 

wijkschouw wordt komend voorjaar geor-

ganiseerd door het wijknetwerk. Meer hier-

over in de maart-editie van de wijkkrant. 

 
BOMENKAP 

Meer informatie over het kappen van bo-

men vindt u op de website van de ge-

meente. U vindt er ook de kaplijst per wijk. 

www.nieuwegein.nl/wonen-en-

leefomgeving/wonen-en-groen/boom-

kappen/bomen-van-de-gemeente  

Minibieb 
 

 
gratis lenen en ruilen 

Voorbeeld van een ver-

zinkbare paal, een zoge-

naamde ‘Poller’. 

 
10 jan | 21 feb | 4 apr | 16 mei | 4 juli | 5 sept  

 

Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 

Wilt u mee komen praten? Meldt u zich dan 

even aan via wnwbataunoord@live.nl 

mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
http://www.wijknetwerkbataunoord.nl
https://www.nieuwegein.nl/wonen-en-leefomgeving/wonen-en-groen/boom-kappen/bomen-van-de-gemeente
https://www.nieuwegein.nl/wonen-en-leefomgeving/wonen-en-groen/boom-kappen/bomen-van-de-gemeente
https://www.nieuwegein.nl/wonen-en-leefomgeving/wonen-en-groen/boom-kappen/bomen-van-de-gemeente
mailto:wnwbataunoord@live.nl


Voor kinderen tussen 6 en12 jaar.  

Maar ben je 4 of 5 jaar? Dan mag je ook 

komen, samen met een volwassene. 
 

Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Stichting Wijknetwerk Batau-Noord 
p/a Zwaardenburg 82 
3437 RR  Nieuwegein 

Vragen over het wijknetwerk: 
E-mail:     wnwbataunoord@live.nl 
Telefoon: 06-25 02 84 65 
 

Vragen over de wijkkrant en adverteren: 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Telefoon: 06-23 00 93 27 
 

Eindredactie/vormgeving 
Team Woord op Maat - Nieuwegein | 06-23009327 
 

Druk/repro 
Centrum Drukwerk - Utrecht | 06-51543077 

 Geen krant gehad?  Bel 06-52 454 022 
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Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 2.800 stuks. 
 

Volgende uitgave: MAART 2023 

Aanleveren kopij : voor 6 maart  

Via e-mail:  wijkkrantbataunoord@live.nl 

Disclaimer 
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan kopij aanpas-
sen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De redac-
tie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door 
anderen verstrekte informatie. Kopij van Wijknetwerk 
Batau-Noord, kopij uit de wijk en kopij specifiek voor de 
wijk heeft voorrang op kopij van andere partijen. 
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In het dagelijks leven was ik tientallen jaren 
werkzaam als jurist in de financiële sector en 
nu is mijn bijbaan dus mijn hoofdbaan ge-
worden. 

Vronensteyntunnel. Van saaie tunnel naar historisch kunstwerk 

DE NIEUWE WIJKKRANT DIGITAAL? 

MAIL NAAR: WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

Henk heeft het plan opgevat om de tunnel-
wanden te beschilderen met historische 
voorstellingen die passen bij de geschiede-
nis en de plaats van de tunnel. Hierbij kan 
je denken aan een afbeelding van huize 
Vronestein, de verandering van moerasge-
bied via polder naar woonwijk en de komst 
van de sneltram. Kunstenaar Carin Sleurink 
(die ook de Noordstedetunnel heeft beschil-
derd) is de artistiek leider van het plan. 
 

Bij het het project worden leerlingen van de 
drie basisscholen in Zuilenstein, bewoners 
van Reinaerde en de wijknetwerken van 
beide wijken betrokken. Het plan is om voor 
de zomer van 2023 de schetsen klaar te 
hebben, daarna te gaan schilderen (tot juli 
2023) en in augustus van dat jaar klaar te 
zijn. Dan bestaan de drie basisscholen 
namelijk 50 jaar. 
 

Wil je meedenken / meedoen? Stuur een 
mail naar hlmvalkenet@gmail.com 

Henk Valkenet zou graag een wandschildering 
maken met voorstellingen die bij de plaats en 
geschiedenis van de Vronensteyntunnel passen. 
 

Foto: Karin Beenen. 

De Vronensteyntunnel verbindt de wijken Batau-Noord en Zuilenstein. Het is nu een saaie, 
grijze, schemerige tunnel. Als het aan Henk Valkenet ligt gaat dat veranderen.  

Sinds enkele maanden is Guido Bamberg onze nieuwe wijkwethouder. Hij maakt graag ken-
nis maken met de wijk en haar bewoners. Maar eerst stelt hij zich zelf even voor. 

Maak kennis met de nieuwe wijkwethouder 

“In 1985 verhuisden 
mijn vrouw en ik van 
een studentenetage in 
Utrecht naar een gloed-
nieuwe flat aan de 
Markt. Sinds 1995 wo-
nen we heel tevreden in 
Galecop, aanvankelijk 
met onze drie kinderen. 
Al die tijd ben ik actief 
geweest voor de PvdA 

Nieuwegein, waarvan zo’n 17 jaar als ge-
meenteraadslid.  

Het was een grote verrassing en cadeau dat 
ik sinds deze zomer wethouder mag zijn. Ik 
heb mijn politieke drijfveren: armoedebestrij-
ding en laaggeletterdheid in de portefeuille, 
naast belangrijke terreinen zoals Jeugd en 
Wmo. 

BOUWSPEELTUIN BOUWGEIN,  

HOVENIERSWEIDE 9 

MEER LEUKS OP WWW.BOUWGEIN.NL  

“ik kijk ernaar uit je  

te ontmoeten” 

“het wethouderschap is  

een cadeau” 

Batau-Noord is een van de wijken waar ik 
wijkwethouder voor ben. Ik ken de wijk: we 
hebben er altijd onze huisarts gehouden, ik 
kom in het Buurtplein en in de Partner en 
doe er wekelijks boodschappen. 
Bovendien ben ik wethouder Betere Buurten, 
waar Muntplein en omgeving een van de 
buurten is die wat extra aandacht krijgen. Je 
gaat er binnenkort meer van zien met de 
herinrichting van het Muntplein. 
Ik kijk er naar uit je te ontmoeten in de wijk of 
bijvoorbeeld bij een bijeenkomst van het 
wijknetwerk.” 
 
Foto: Fototeam KenM - Nieuwegein 

Wat gaan we maken? 

zaterdag 17 december 

KAARTENHOUDERS  
 

woensdag 21 december 

KERSTVERSIERING  
 

woensdag 28 december 

VERJAARDAGSKALENDER 

Van 14.00 tot 16.00 uur. 

mailto:mail@teamwoordopmaat.nl
mailto:centrumdrukwerk@live.nl
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
mailto:hlmvalkenet@gmail.com
http://www.bouwgein.nl

