
Voorwoord 
 

N a jaren de wijkkrant maken, 
mag ik tot mijn plezier nu 

zelf een keer het Voorwoord 
schrijven. Op het redactieadres 

krijg ik regelmatig mooie reacties waaruit 
blijkt dat de wijkkrant gewaardeerd en graag 
gelezen wordt. Niet zelden ontstaan hierdoor 
erg leuke mailgesprekken.   
Was het bij de eerste wijkkranten nog wel 
eens worstelen om een editie vol te krijgen, 
tegenwoordig is het aanbod groter dan de 
beschikbare ruimte. Helaas moeten we men-
sen soms teleurstellen en kan hun bericht 
niet mee. Via de facebook-pagina van het 
wijknetwerk proberen we die berichten dan 
alsnog aandacht te geven.  
Ook nu in de wijkkrant wat extra’s m.b.t. een 
schonere wijk. Dat begint toch echt bij de 
mensen zelf. Absoluut dieptepunt vind ik het 
Meerkoetennest vol plastic. Ook Bas van ‘De 
Strip’ vond dat dit uitgelicht moest worden. 
Ondertussen slaagde hij voor zijn eindexa-
men (van harte!!) en het zal u niet verbazen 
dat hij naar het Grafisch Lyceum gaat.  
Ik wens u een fijne zomer en tot september! 
 

Olga Hansen | (Eind)redacteur/vormgever.  
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  Batau Noord-onze wijk 
 

Plaats zelf ook uw nieuws uit en over 

de wijk op deze facebookpagina.  
 

(GEEN COMMERCIËLE BERICHTEN). 
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 Buurt AED’s voor 
de hele wijk. 
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Wat betekent het wijknetwerk voor Batau-Noord? 

Oproep voor de 
Florijnburg. 
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Het huis aan huisblad van WIJKNETWERK BATAU-NOORD 

Als wijknetwerk, een groep betrokken bewo-
ners uit Batau-Noord, zijn wij een schakel 
tussen het gemeentebestuur en de wijk. Niet 
met macht en bevoegdheden, maar wel met 
directe contacten met de gemeente. Voor de 
gemeente zijn wij extra ogen en oren in de 
wijk. Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? 
Aandachtspunten leggen wij rechtstreeks 
aan de gemeente voor. Veelal tijdens onze 
maandelijkse wijkoverleggen, waar o.a. wijk-
coördinator, wijkagent en wijkwethouder 
aanwezig zijn. Maakt u als bewoner vooral 
ook gebruik van de wijkoverleggen om recht-
streeks met deze profs in gesprek te gaan.  
 

Het BELANG van het AANZIEN van de WIJK  
Al vanaf 2013 hebben wij ons ingezet voor 
het opknappen van de ‘vergeten’ binnen-
pleintjes in de wijk. Een aantal is inmiddels 
weer toegankelijk, sociaal veiliger en mooier 
gemaakt. Waar nodig is bestrating aange-
past en groen vervangen. Sommige pleintjes 
werden geadopteerd door de omwonenden 
en getransformeerd in vrolijke, levendige 
ontmoetingsplaatsen. Bij andere pleintjes is 
dat niet gelukt en dreigt opnieuw verwaarlo-
zing. De gemeente kan faciliteren, maar wij 
als bewoners moeten er uiteindelijk zelf iets 
van maken en het ook in stand  houden.  
 

ONDERSTEUNING in OVERLAST GEVENDE 

SITUATIES in de wijk 
Langs de Sikkelweide stonden extreem plui-
zende populieren. Omwonenden konden  
’s zomers wekenlang niet in hun tuin zitten 

door de pluizen. In overleg met gemeente en 
omwonenden zijn de bomen die het meeste  
overlast gaven gerooid en is een nieuw park-
je aangelegd met meerdere boomsoorten.  
Aan de Hermesburg veroorzaakten vogels, 
die daar in de bomen huisden, overlast. Uit-
eindelijk zijn ook deze bomen verwijderd en is 
de straat in overleg met de bewoners op-
nieuw ingericht.  
Langs het fietspad tussen Karnweide en 
Zichtweide zorgden bomen voor bovenmatige 
wortelopdruk. Ook deze bomen zijn 
gerooid, het fietspad is opnieuw 
bestraat en er is nieuw groen aan-
geplant. In al deze gevallen bood  
het wijknetwerk ondersteuning. 
 

Door: Jos Eras | wijknetwerk.  

In de vorige wijkkranten kreeg u al veel informatie over wat Wijknetwerk Batau-Noord is en 

doet, hoe het in elkaar zit en wat het voor u als bewoner kan betekenen. Maar wat betekent 

het voor de wijk? Hier is deel 4 in de serie: ‘Wat is en doet het Wijknetwerk Batau-Noord’.  

Met Hangjongeren 
kun je praten. 
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Voor meer info over dit onderwerp kunt u 

mailen naar  wnwbataunoord@live.nl 

Fietst u ook mee met de  

wijkschouw 2019? 

 

Op 27 augustus houdt het wijknetwerk 

de jaarlijkse wijkschouw. Wij bekijken en 

noteren de knel- en verbeterpunten in 

de wijk, maar ook de succesverhalen.   

Zijn er in uw buurt zaken die beter kun-

nen of mooi zijn? Mail ze ruim voor 27 

augustus, dan kunnen ze opgenomen 

worden in de route. Begin augustus vindt 

u meer informatie op onze Facebook. 

Datum: Dinsdag 27 augustus 2018 

Vertrek: 19.00 uur vanaf Buurtplein Batau 

Voor info: wnwbataunoord@live.nl    

Facebook: Batau Noord-onze wijk 

De bloemenbaskets, die ’s zomers onze wijk op-

fleuren, worden ook mogelijk gemaakt door het  

wijknetwerk. 

JONGE OOIEVAARS 
 

Er zijn dit jaar twee 

jonge ooievaars gebo-

ren in het nest in Park 

De Buurt.  En dankzij de 

ouders, die onvermoei-

baar allerlei eetbaars 

aanvliegen, groeien ze 

als kool. Voor de wijk-

krant werd deze prach-

tige foto gemaakt door 

Marina Kompier.  

mailto:wnwbataunoord@live.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl
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Van den Hoven (links op de foto) won met 
korte verhalen al verschillende prijzen waar-
onder deze minibieb met boeken. Zij schonk 
de minibieb aan collega-schrijfster Renée 
Blom uit Batau-Noord. Blom is er erg blij 
mee: “Iedereen kan altijd langskomen en 
gratis een boek lenen of ruilen.” Het Pak-
huisje heeft ook een eigen Facebookpagina.  

       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  

Van de Politie… De jeugd van tegenwoordig 

Minibieb ‘Het Pakhuisje’ 
Houd je van lezen, dan kun je nu ook terecht 
bij Minibieb Het Pakhuisje bij de Elandweide 
130. De minibieb werd begin mei feestelijk 
geopend door de Nieuwegeinse schrijfster 
Heleen van den Hoven.  

sprek aan, zodat de kindjes rustig kunnen 
blijven slapen. Moeilijker is het niet, EN: jij 
mag blijven staan op de plek die je leuk 
vindt. 

Tekst/foto: Wietse Hamming | Wijkagent Batau. 

Heeft u wel eens last van jongeren die, in hun beleving gezellig, ergens met elkaar rondhan-
gen? Vindt u dat vervelend, lawaaiig of eng? Gaat u zich thuis zitten ergeren of gaat u met 
hen in gesprek. Wijkagent Wietse Hamming schreef voor deze wijkkrant een bijzonder en 
leerzaam artikel over dit ‘probleem van alle tijden’. 

‘De jeugd van tegenwoordig’… en dan be-
doel ik niet de band. Serieus, de jeugd van 
tegenwoordig is heel anders dan die van 
vroeger. En dat klopt. Het is een andere tijd 
dan vroeger. Er is wel een overeenkomst. 
De jeugd van nu is soms vervelend en over-
lastig. De jeugd van vroeger was dat ook. 
 

UITZONDERINGEN worden 

SENSATIONEEL IN HET NIEUWS gebracht 
Een opvallend verschil met vroeger is, dat 
sommige ouders en jeugdigen van nu min-
der accepteren dat ze worden aangesproken 
op hun gedrag. Dan volgen er een grote 
mond, intimidaties en soms vernielingen.  
Dat zijn uitzonderingen. Helaas worden die 
uitzonderingen sensationeel gebracht in het 
nieuws. Dan ontstaat er een beeld dat aan-
spreken van jeugd gevaarlijk is. Dus gebeurt 
het aanspreken minder, want er zouden zo-
maar represailles kunnen volgen… 
 

GA zo snel mogelijk IN GESPREK 
Echt contact met de jongeren helpt. Als wijk-
agent ga ik in gesprek met de jongeren. Dat 
doe ik voordat er eventueel klachten over ‘de 
jeugd’ komen. In gesprek gaan omdat er 
overlast is, is geen contact, dat is corrigeren.  

Spreek elkaar aan ZOALS JE ZELF AANGE-

SPROKEN WILT WORDEN 
Mijn advies is om zo snel mogelijk in gesprek 
te gaan. Gewoon om elkaar te leren ken-
nen. Het voordeel is ook nog eens dat de 
groep in het begin vaak kleiner is. Met een 
kleine groep is het makkelijker contact ma-
ken. Dan kun je ook op een rustige manier 
met de jeugd praten als er iets gebeurt wat 
je niet zo fijn vindt. Tip: spreek ze aan zoals 
je zelf aangesproken wilt worden.  
 

Aan de OUDERS 
Kinderen opvoeden kost tijd, vraagt aan-
dacht. Wanneer je niet wilt dat anderen je 
kinderen aanspreken op hun gedrag zal je 
dat zelf moeten doen. Weet waar en met wie 
je kind (uit)hangt en weet wat er gebeurt op 
die hangplek. Dan voorkom je dat je naar het 
politiebureau wordt geroepen om je kind op 
te halen na vernieling of diefstal. 
 

En aan de JEUGD 
Die vervelende buurtbewoners zijn helemaal 
niet vervelend als je een beetje rekening met 
ze houdt. Dat is makkelijk: peuken, blikjes 
enzovoort in de prullenbak. Als je in een 
woonwijk staat: pas het volume van je ge-

De wijkagenten  van Batau 

zijn te bereiken via 0900-8844 of via e-mail:  

wietse.hamming@politie.nl  

janien.haars@politie.nl 

‘Hangjongeren’ 

Houdt u van een praatje maken en   

gezelligheid? Kom dan bij ons leuke team! 

BUURTPLEIN BATAU ZOEKT met SPOED 

GASTVROUWEN/-HEREN  
 

In deze vrijwilligersfunctie ontvangt u o.a. be-

zoekers, maakt u een praatje, rekent u con-

sumpties af en bedient u de vaatwasmachine. 

Meer informatie geeft Marjan Zijderveld via  

06-42508111 of buurtverbinders@movactor.nl  

‘Bij’zondere ontdekking in de Kruidentuin 

Begin juni deed een vrijwilligster van de Krui-
dentuin aan de Nedereindseweg een bijzon-
dere vondst. In de Treurberk in de tuin hing 
een enorme kluit bijen. Het bleek om zo’n  
20.000 dieren te gaan. Imkers van het MEC 
waren bereid het volk weg te halen en naar 
het Natuurkwartier, dat over een bijenstal 
beschikt, over te brengen. Volgens hen ging 
het om uitgehongerde bijen die geen gunsti-
gere plek hadden kunnen vinden om te ver-
blijven. Nu de bijenpopulatie in de natuur zo 
onder druk staat, een waardevolle actie! Imkers Christiaan en Nevil hadden meer dan twee uur 

nodig om het hele bijenvolk uit de Treurberk en in de 
meegebrachte  bijenkast te krijgen. 
 

Info/foto: Frida Koopman | bewoonster Batau-N. 

mailto:wietse.hamming@politie.nl
mailto:janien.haars@politie.nl
mailto:buurtverbinders@movactor.nl
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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  

       Agenda  

 

 30-06  Fiets-Rommelroute Batau-Noord 

 02-07  Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 20-07  Zomervakantie t/m 2 september 

 26-08  Kindervakantieweek Bouwgein 
             t/m 30-08 

 27-08  Wijkschouw Batau-Noord 

 03-09  Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 01-10  Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

  

   *Wij vergaderen iedere 1ste dinsdag van de  
maand in Buurtplein Batau,  

Dukatenburg 1. Aanvang 20.00 uur. 

Uw agendapunten ook in de wijkkrant? 

Stuur een e-mail naar de redactie. 
 

WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

 Door: Bas van Overbeek  |  basvanoverbeek2002@gmail.com DE STRIP

  

AED-DEKKEND BATAU-NOORD 
Om een AED binnen zes minuten 
op elke willekeurige plaats in 
Batau-Noord te krijgen, is één 
AED niet voldoende. Op het win-
kelcentrum Muntplein zijn diverse 
winkels voorzien van AED’s, 
maar deze zijn na sluitingstijd 

Begin dit jaar werd het wijknetwerk geïnformeerd over een initiatief in Batau-Noord voor het 
plaatsen van een buurt-AED (Automatische Externe Defibrillator). Een AED kan levensred-
dend zijn als het apparaat binnen zes minuten bij een persoon met een hartstilstand is. In 

onze wijk werd kortgeleden, via een buurtinitiatief, de eerste buurt-AED geplaats op de Ne-

reusburg. Eén AED is echter niet toereikend om de hele wijk te kunnen bestrijken. 

Initiatief  voor buurt-AED’s in de hele wijk 

niet bereikbaar. Daarom is vanuit het wijknetwerk het 
idee ontstaan om een ‘AED-dekkend’ Batau-Noord te 
realiseren. Concreet betekent dit dat nog drie AED’s 
nodig zijn en wel in de omgeving van de Ploegerswei-
de, Libelleweide en Oortjesburg.  
 

BUURTACTIE STARTEN VIA WEBSITE 
Via de website www.buurtAED.nl kunnen acties gestart 
worden om een AED te financieren. Een AED kost 
éénmalig ongeveer € 2.700 waar Philips ruim duizend 
euro aan bijdraagt. Het restant, € 1.700, wordt via deze 
website middels donateurs opgehaald. Vanuit het wijk-
netwerk zijn wij voornemens om per AED een flinke 
bijdrage te doneren.  
 

WIJ ZOEKEN DOENERS 
Daarom zijn we op zoek naar wijkbewoners die in (of in 
de buurt van) bovengenoemde straten wonen en tijd en 
zin hebben om mee te helpen het resterende bedrag, 
door donaties via de website www.buurtAED.nl, op te 
halen. Bent u geïnteresseerden in dit bijzondere initia-
tief? Neemt u dan contact op met het wijknetwerk via 
wnwbataunoord@live.nl of kom gewoon even langs bij 
één van onze  maandelijkse wijkoverleggen in Buurt-
plein Batau (zie de Agenda hiernaast). 

Door: Kees Koot | vice-voorzitter wijknetwerk. 

‘Een nieuwe trend’ 

Feestelijke opening ‘Binnenweide’  

In de wijkkrant van september 2018 lieten wij 
u weten dat ons verborgen en verwaarloos-
de pleintje opgeknapt zou gaan worden door 
de gemeente. Begin april was het zover en 
een kleine drie weken later was het onver-
zorgde pleintje veranderd in een prachtige 
bloemenweelde. We genieten nu van de vele   
jonge bloeiende planten en de magnolia die 

“Hou om te beginnen je eigen stuk-

je wereld schoon. We willen onze 

kinderen toch geen vuilnisbelt 

nalaten om op te leven?”  

 

                                                Laurens (32), bewoner. 

Om de hele wijk te kunnen bestrij-

ken zou er een AED moeten komen 

op of rond de Ploegersweide,  

Libelleweide en Oortjesburg. 

Op vrijdag 7 juni is in bijzijn van wijkwethouder Marieke Schouten en wijkcoördinator Bas 
Meijer het opgeknapte binnenpleintje tussen de Hooiers-, Ploegers- en Maaiersweide fees-
telijk door de omwonenden in gebruik genomen. Door het officieel onthullen van het nieuwe 
naambord draagt het plein in het vervolg de naam 

hopelijk snel 
groot wordt. 
Meteen wa-
ren er meer 
ontmoetin-
gen tussen 
de omwo-
nenden. In de avonden werd gezamenlijk 
water gegeven aan de nieuwe planten. Deze 
werden direct door veel insecten bezocht en 
nu gonst het er van de hommels en bijen.  

Tijdens de door de omwonenden georgani-
seerde feestelijke opening, werd het naam-
bord onthuld door de projectleider van de 
gemeente. Zelfs de aannemer was gekomen 
om het eindresultaat te bekijken en hij was 
zeer te spreken over de goede zorgen van 
de omwonenden voor de beplanting. We 
hopen hier nog vele gezellige ontmoetingen 
met de buren te hebben in de toekomst.  

Door: Marloes Bos & Jenny Willemse 

Foto’s:  Olga Hansen. 

De feestelijke opening van de ‘Binnenweide’. Het 

wijknetwerk sponsorde het naambord. 

Gespot bij de brug  naar de Rapierburg, Meer-

koeten bij hun nest vol plastic.  

Wilt u reageren? wijkkrantbataunoord@live.nl 
of Facebook: Batau Noord-onze wijk 
 

Foto: Marianne Sleyffers | wijknetwerk. 

 Plastic soep 

mailto:WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL
mailto:basvanoverbeek2002@gmail.com
mailto:wnwbataunoord@live.nl
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl


Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Wijknetwerk Batau-Noord 
p/a Vogelaarsweide 12 
3437 DE Nieuwegein 
 

Vragen over het wijknetwerk: 
E-mail:     wnwbataunoord@live.nl 
Telefoon: 06-29 00 66 33 
 

Vragen over de wijkkrant en adverteren: 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Telefoon: 06-23 00 93 27 

 GEEN KRANT GEHAD? Bel 030-60 54008 

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

Druk/repro 
Centrum Drukwerk, Utrecht | 06-51543077 
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Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 3.100 stuks. 
 

Volgende uitgave: SEPTEMBER 2019 

Aanleveren kopij : voor 9 september 

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 re-
dactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
door anderen verstrekte informatie. Deze informatie wordt 
echter uiterst zorgvuldig beoordeeld. Kopij van Wijknet-
werk Batau-Noord, kopij uit de wijk en kopij specifiek voor 
de wijk heeft voorrang op kopij van overige partijen. 

 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  

Hans Schenk, voorzitter Winkeliersvereni-
ging Muntplein en voorzitter Oranjevereni-
ging Nieuwegein-Noord over: ’Het winkel-
centrum dat met u meedenkt’.  

Ik hoor wel eens: “Wat is Muntplein toch een 
gezellig winkelcentrum en ze organiseren 
ook nog leuke activiteiten.” Dat is het voor-
deel van een winkelcentrum met veel zelf-
standige ondernemers, die ook voor de sa-
menleving openstaan. Een winkelcentrum dat 
samenwerking met het wijknetwerk toejuicht. 
Dat is MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN.  

Op zaterdag 25 mei 
is de RODE LOPER 

DAG gehouden, waar 
vooral de kledingwin-
kels goed op inhaak-
ten. Er waren veel 
enthousiaste klanten, 
die het fijn en gezellig 
vonden dat er weer 
wat te beleven valt 
op het Muntplein. De 
winkeliersvereniging 
gaat meer van dit soort acties houden. Zo-
lang het budget dit toelaat natuurlijk.  

Hans Schenk   
Foto: Arend Bloemink voor 

De Digitale Stad Nieuwegein.  

Vol trots kijken wij terug op KONINGSDAG. 

Met slecht weer begonnen, maar ondanks 
dat toch weer een record aantal kleedjes bij 
de Kleedjesmarkt. Vooral ’s middags waren 
er volop bezoekers. Ik wil graag mijn dank 
uitspreken aan de wijknetwerken, die het 
mede mogelijk hebben gemaakt om dit jaar-
lijkse evenement te kunnen organiseren. 
 

De VLAAMSE MARKT op het Muntplein was 
weer een hele happening, met volop bezoe-
kers. De Vuurtoren had het ook dit jaar heel 
gezellig gemaakt met volop muziek. Al met 
al was het opnieuw een geslaagde dag. 

NIEUWS van het MUNTPLEIN 

ADVERTEREN 

in de WIJKKRANT ? 
 

Informatie via: 

wijkkrantbataunoord@live.nl 

“Klinkt het erg naïef als ik voorstel 

dat ieder z’n eigen afval mee-

neemt? Waarom zouden anderen 

dat op moeten ruimen? Je gooit 

toch niets zomaar van je af? 

Dat doe je thuis ook niet.”   

                              

                     Ria, wijkbewoonster. 

  

of de app  
voor uw melding over losse tegels, slecht 

onderhoud, kapotte speeltoestellen, 

‘groen’-problemen,  

onveilige situaties  e.d. in de wijk. 

Routekaart rommelroute in deze krant 

Het wijknetwerk ondersteunt de Fiets-Rommelroute 2019 door de 
routekaart in deze wijkkrant mee te laten bezorgen. De rommel-
route is op zondag 30 juni. Deelnemers hebben per e-mail de 
spelregels, affiches en ander promotiemateriaal gekregen.  
Organisatie en deelnemers hopen op veel bezoekers. 

De organisatie van de Fiets-Rommelroute is erg blij met de156 
aanmeldingen dit jaar, het zijn er wéér meer dan vorig jaar. "Wij 
vinden het mooi dat buren elkaar aanmoedigen om mee te doen", 
vertelt medeorganisator Renée Blom "er doen nu hele stukken van straten mee. Het kan 
daar echt feestelijk worden en dat past goed bij onze doelstellingen: duurzaamheid door 
oude spullen een nieuw leven te geven en verbondenheid onder bewoners." Op de route-
kaart in deze krant vindt u de deelnemende adressen. Op www.pen.nl staat bovendien een 
digitale routekaart. De laatste info staat op de facebookpagina: Fiets-Rommelroute Batau-
Noord. Mailen kan via: rommelroutebatau-noord@outlook.com 

Wie van de bewoners van de Florijnburg verzorgt 

de groenstrook voor de woningen? De mensen 

van Groen-grijs-blauw van het wijknetwerk willen 

heel graag met u in gesprek. Wilt u ons een mail 

sturen via groen-grijs-blauw@tele2.nl  Dank u wel. 

http://www.pen.nl/
https://www.facebook.com/fietsrommelroutebataunoord/
https://www.facebook.com/fietsrommelroutebataunoord/
mailto:rommelroutebatau-noord@outlook.com
mailto:groen-grijs-blauw@tele2.nl

