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INVENTARISATIE ONVEILIGE VERKEERSSITUATIES

Zon! Wat was ik daar aan toe. Ik
kan zo genieten van alle bloemen
en bomen, het gezoem van bijen
en hommels en het geroezemoes
van buurtbewoners die buiten
zitten te eten. Maar dit jaar is er
nog iets wat de boel wat vrolijker
maakt: de vele vlaggetjes en versieringen die de
straten oranje kleuren! Nou hoop ik niet dat
tegen de tijd dat de wijkkrant bij u op de mat
ligt Nederland al uit het EK ligt, want ik vind het
wel gezellig staan al dat oranje in de wijk.
Ook vrolijk word ik van de veranderingen in de
Muntenbuurt. Heeft u de muurschildering op de
gevel aan de Penningburg al gezien? Kan eigenlijk niet missen!
En weet u nog dat we in de vorige wijkkrant
schreven over de grote openingen onder de
geluidswal? Bij het ter perse gaan van die wijkkrant bleek de aannemer al begonnen met de
herstelwerkzaamheden. Na een paar weken
waren de gaten gedicht. Een hele geruststelling!

Naar aanleiding van een aantal vragen over verkeersongevallen hebben wij als wijknetwerk
een inventarisatie gemaakt van onveilige verkeerssituaties in de wijk. Voor een zo compleet
mogelijk beeld willen wij u vragen om ons ook uw verbeterpunten te melden. Een verkeersveilige wijk is voor alle bewoners van belang.

Heeft u ideeën om uw buurt een stukje mooier,
beter, vrolijker of veiliger te maken? Neem dan
contact met ons op en wellicht kunnen wij helpen om u met de juiste mensen in contact te
brengen om uw idee te realiseren.
Marloes Bos | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord

Een voorbeeld van een onveilige situatie is
de oversteekplaats bij de scholen aan de
Heemraadsweide. Hier hebben voetgangers
die gebruik maken van het zebrapad voorrang op het autoverkeer, terwijl de fietsers
op het naastliggende fietspad juist voorrang
moeten verlenen.

Lijst met verbeterpunten
Weet u als bewoner ook een onveilige situatie die verbeterd moet worden. Het wijknetwerk zal een complete lijst, inclusief verbetervoorstellen, overhandigen aan de gemeente. Door actief de voorstellen onder de
aandacht te brengen en deze op onze agenda te houden, hopen we dat alle verbeterpunten uiteindelijk gerealiseerd worden.

Stuur ons uw suggesties
De lijst die wij tot nu toe samenstelden, kunt
u vinden op www.wijknetwerkbataunoord.nl
Uw suggesties omtrent onveilige verkeers

Een ander voorbeeld van een onveilige situatie is
de oversteekplaats op de Batauweg. De hekjes zijn
daar in korte tijd drie keer kapot gereden.

situaties krijgen wij graag op ons e-mailadres
wnwbataunoord@live.nl
Geeft u hierbij de locatie aan, samen met
een duidelijke omschrijving van de situatie en
eventueel de verbetering die volgens u nodig
en realiseerbaar is.
Kees Koot | vice-voorzitter wijknetwerk

Artistiek zomerprogramma Nieuwe Baten

Na de Gras-Festivals en coronaconcerten van de vorige zomers, biedt Stichting De Baten
dit jaar opnieuw een zomerprogramma aan voor bewoners en omwonenden van De Nieuwe
Baten. De workshops starten op 25 juni dus meldt u snel aan.

Kom dansen, zingen of dichten

Wijknetwerk Batau-Noord organiseert op dinsdag
31 augustus de jaarlijkse wijkschouw. Per fiets
worden verbeterpunten en geslaagde situaties in
de wijk bezocht. Tijdens de schouw zullen de dan
geldende coronaregels in acht worden genomen.
Nu is nog niet bekend hoeveel personen mee
mogen. Wilt u toch meefietsen? Stuurt u dan een mailtje
via wnwbataunoord@live.nl of
bel 06-29 00 66 33 om u aan te
melden. Houd ook onze facebookpagina in de gaten voor de
laatste informatie.

Wat dacht u van een workshop ‘spoken
word’ of een korte danscursus waarin u individueel leert dansen? Of zingt u graag? Onder leiding van een professionele koorleider
kunt u meedoen aan zes repetities waarin
een eigen repertoire wordt opgebouwd. Bij
animo gaan we door als buurtkoor.

Start een eigen band
Getalenteerde muzikanten kunnen zich opgeven voor een band. Wij regelen een locatie en bandleider die de band helpt met het
opstarten, repertoire kiezen en repeteren.

Spoken word tijdens één van de coronaconcerten
in de zomer van 2020.

De workshops vinden plaats in juni, juli en
augustus. Heeft u zin om mee te doen aan
dit artistieke zomerprogramma? Geef u dan

snel en kosteloos op via de website van
Stichting De Baten www.debaten.nl
Tijdens het zomerprogramma wordt de coronaregelgeving van de overheid gevolgd. Bij
te veel aanmeldingen is het vol = vol. Bij te
weinig aanmeldingen kan een cursus komen
te vervallen.

Nieuwe buurtverbinder Evelien
Vroomen

Locatie kunstwerk
Muntplein ter
discussie

Geen jongen voor
de ooievaars dit
jaar?
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Van de Politie ~ Vakantiegeld
Het vakantiegeld is binnen. Dan gun je je kind ook iets leuks, iets nieuws. Je kind moet toch
mee kunnen doen met de mode. Dan wordt het al snel volgens de nieuwste mode een elektrische step of skateboard of ander elektrisch ding op wielen. Hoe slim is dat?
VEILIGHEID EERST
We wonen in Nederland, waar veel aandacht
is voor verkeersveiligheid. Die aandacht is er
voor de steps en alle andere elektrische
speeltjes op wielen. Hoe zijn ze gemaakt?
Hoe veilig zijn ze? Hoe snel kunnen/mogen
ze? Hoe oud moet je zijn om erop te mogen
rijden? Hoe zit het met verzekeringen?

blitse uiterlijk gelet dan op dit zinnetje. Verzekeringsmaatschappijen willen elke step
wel verzekeren. Ook al mag die niet op de
openbare weg. Wanneer er iemand onder
de 16 op rijdt, geldt de verzekering niet…
Door de techneuten zijn er elektrische steps
aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’. Die
mogen wel op de weg onder strenge voorwaarden. Onder andere dat je tenminste 16
jaar moet zijn om erop te mogen rijden.
VAKANTIEGELD WEG
Er komen steeds meer elektrische speeltjes
op wielen op de weg. We zien dat de bestuurders steeds jonger zijn. Snelheden van
20 km per uur op voetpad, fietspad tussen
het verkeer zijn geen uitzondering. In Nieuwegein willen we niet wachten op de eerste
zwaargewonde of erger. De politie gunt je
kind een speeltje. Beneden de 16 jaar zal je

KAPOTTE SPEELTOESTELLEN, (ZWERF)AFVAL,
ONVEILIGE SITUATIES E.D.

MELD OOK OVERVOLLE
PRULLENBAKKEN/HONDENBAKKEN!

Deze meldingen ter plaatse doen?
Installeer op uw smartphone de app:

Buiten Beter
kind niet op dat speeltje op de weg mogen
rijden. Wanneer dit wel gebeurt volgt er één
waarschuwing. Dat noteert de politie. Bij de
tweede keer wordt het speeltje in beslag
genomen. Dan is het kwijt. Conclusie: step
weg en vakantiegeld weg.
MEER INFORMATIE
Wil je echt zo’n leuke step voor je kind van
16 jaar of ouder? De ANWB heeft uitgebreide informatie op haar site:
www.anwb.nl/belangenbehartiging/mobiliteit/
elektrische-step
Janien Haars & Wietse Hamming |
Wijkagenten Batau-Noord en -Zuid.
De wijkagenten bellen of mailen?
0900-8844
wietse.hamming@politie.nl
janien.haars@politie.nl

Bieb weer open op alle locaties Buurtverbinder
Na vijf maanden zijn alle vestigingen van
bibliotheek De tweede verdieping weer open.
Laat u verrassen door de nieuwe inrichting.
Actie om de opening te vieren
Om dat te vieren betaal je t/m 31 augustus
geen inschrijf-/administratiekosten als je een
volledig abonnement afsluit.
Veranderde inrichting
De bibliotheek is
een vertrouwde
plek om naartoe
te gaan, al zul je
misschien ook
verrast worden
door een aantal
veranderingen. In
de afgelopen periode is de bibliotheek opnieuw
ingericht. Er is
bijvoorbeeld meer
ruimte om te studeren en te werken en er is meer groen.
Op www.detweedeverdieping.nu/agenda/
coronamaatregelen-bibliotheek/
zie je hoe dat er nu uitziet.

U kunt de Servicelijn bellen voor het
melden van problemen in de wijk zoals:
SLECHT ONDERHOUD, ‘GROEN’-PROBLEMEN,

NIET OP DE OPENBARE WEG
Verkopers willen elk soort step wel verkopen. In de advertentie staat vaak onderaan:
“Deze step is niet voor gebruik op de openbare
weg.” Maar meestal wordt er meer op het

Servicelijn 14 030

Evelien Vroomen
Evelien Vroomen is het nieuwe, enthousiaste
aanspreekpunt van Buurtplein Batau. Heeft u
ideeën voor of vragen over activiteiten in de
wijk? Neemt u dan snel contact met haar op.
Graag stel ik mij kort even aan je voor:
Mijn naam is Evelien Vroomen en ik ben sinds 1
april het aanspreekpunt van het bruisende

GPS bepaalt dan de plaats van
uw melding en u kunt meteen
een foto meesturen.

buurtplein Batau! We zijn
ontzettend blij
dat de activiteiten inmiddels
weer door mogen gaan. En we
kijken uit naar de
volledige openstelling van het
Buurtplein, zodat Je kunt Evelien bereiken via:
iedereen geevroomen@movactor.nl
06 588 209 85
woon weer binnen kan komen lopen. Heb je vragen? Een grandioos idee? Of blijf je graag op de hoogte? Meld
je bij mij aan voor de nieuwsflits BATAU of neem
contact met me op.
Aankomende zomer komen wij naar jou toe met
‘Nieuwegein Go’s Nuts!’ Met een vrolijke noot,
hopelijk heerlijk weer en heel veel positiviteit!
Bovendien staat er een spectaculair zomerprogramma klaar. Dit wil je niet missen!
Voor de actuele activiteiten kun je terecht op
onze website: www.movactor.nl

Buurtpleinen ook weer open
Je kunt nu ook weer terecht op de Buurtpleinen Zuid, Batau en Galecop om boeken te
lenen en in te leveren. Buurtplein Doorslag
blijft definitief gesloten. Meer info over alle
Buurtpleinen vind je op www.movactor.nl
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Vrolijke zwerfstenen in en
rond Batau-Noord
Als je goed kijkt, kun je ze overal vinden!
De ‘Happy Stone NG’ stenen. Ze zijn
bedoeld om mensen een glimlach op hun
gezicht te geven!
Het idee van de ‘Happy Stones’ is tijdens de
coronatijd ontstaan. “Om mensen even een
leuk momentje te bezorgen in deze nare tijd”
staat op de facebookpagina Happy Stone
NG (Nieuwegein). Inmiddels schilderen talloze bewoners vrolijke steentjes en zwerven
deze niet alleen meer door onze wijk, maar
door heel Nieuwegein.
Om mensen even een leuk
momentje te bezorgen
in deze nare tijd

Cindy van der Wiel (Happy Stones NG):
“De stenen mogen verder zwerven op een
nieuw leuk plekje of je mag ze houden. Het
zou wel leuk zijn als je een foto met een reactie en de postcode van de steen deelt op
de Facebook groep. Op deze groep kan je
ook ‘tips & tricks’ lezen als je zelf stenen wilt
gaan beschilderen. We zijn drie maanden
geleden gestart met dit leuke initiatief en
hopen hier nog heel lang mee door te gaan!”
Cindy van der Wiel | Batau-Noord

Het zou mooi zijn als de Happy Stones ook na de
coronatijd blijven rondzwerven.

WILT U
IN DE WIJKKRANT?

WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL

Voetbal4daagse in de zomervakantie
Vorig jaar moest het helaas worden gecanceld, maar dit jaar gaat het gelukkig weer door.
De Voetbal4daagse voor jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar. Doe je ook mee?!
Je kunt je nog tot 31 juli aanmelden.
We zijn heel erg blij dat dit jaar de Voetbal4daagse weer door kan gaan. Ben jij tussen de 6 en 13 jaar en houd je van voetballen? Doe dan mee! De Voetbal4daagse is
van maandag 23 t/m donderdag 26 augustus
bij voetbalvereniging JSV in Nieuwegein.
Vier dagen lang gaan we trainen, wedstrijden
spelen en plezier maken met elkaar. Je kunt
je inschrijven tot zaterdag 31 juli. De kosten
van deelname zijn € 20,= per persoon.
Esther Jansen | Buurtsportcoach Batau-Noord
e.jansen@merwestein.nl

Gespannen kijken de voetballertjes toe bij de finale
van het penaltyschieten tijdens de Voetbal4daagse
in 2019.

INSCHRIJVEN: WWW.SPORTIDNIEUWEGEIN.NL/EVENEMENTEN/VOETBALVIERDAAGSE/

Hoe moet het ideale Muntplein eruit zien?
Moet er meer groen komen of speelgelegenheid voor de kinderen? Zitplekjes, betere
parkeergelegenheid of een andere indeling?
Tot 1 april kon u uw ideeën daarover op een
digitale plattegrond prikken.
EERSTE ONTWERP NA DE ZOMER
Team Betere Buurten inventariseerde de
reacties waarmee nu een eerste ontwerp
wordt gemaakt. Na de zomer zal dit gepresenteerd worden aan de bewoners en andere betrokkenen. Team Betere Buurten hoopt
dat de coronarichtlijnen dan zover zijn versoepeld dat zij met zoveel mogelijk mensen
in gesprek kan over het ontwerp.

AANVANG MUURSCHILDERING
Begin juni is kunstenaar Jan Is De Man gestart met de muurschildering op de flat aan
de Penningburg. De vitrinekast met dierbare
voorwerpen van de bewoners ziet er nu al
indrukwekkend uit. Op de foto ziet u Jan in
actie op zijn hoogwerker.

ANDERE PLEK VOOR KUNSTWERK?
Op het Muntplein staat het voor Batau-Noord
zo karakteristieke kunstwerk De Poort, dat in
1988 speciaal voor het winkelcentrum is
gemaakt. Tijdens het ontwikkelen van de
plannen voor de herinrichting van het plein
kwam het kunstwerk ter discussie te staan.
Er gaan stemmen op om het een andere
plek in de wijk te geven. Wilt u dat ook? Of
vindt u dat het kunstwerk op zijn huidige plek
moet blijven? Geef uw mening en stem voor
of tegen via: www.ikbennieuwegein.nl/
projecten/betere+buurten/
betere+buurten+muntenbuurt/default.aspx

Gluren bij de buren dit jaar in de buitenlucht
Het jaarlijkse huiskamerfestival Gluren bij de Buren kent dit jaar haar 10e editie. In verband
met de coronamaatregelen zal het dit jaar in de buitenlucht worden georganiseerd en wel
op zondag 5 september. Wilt u uw tuin ook beschikbaar stellen voor een act? Meldt u zich
dan aan bij de organisatie.
Op zondag 5 september kunt u in de wijk weer genieten van leuke lokale acts en de gezelligheid van buren om u heen. Vanwege de coronamaatregelen zal het festival dit jaar eenmalig buiten plaatsvinden.
Om er een fantastische jubileum-editie van te maken zouden wij zoveel mogelijk tuinen in de wijk willen omtoveren
tot openluchtpodia waar amateur-podiumkunstenaars uit
Nieuwegein hun talenten kunnen delen. De optredens vinden plaats tussen 12.00 en 17.00 en zijn gratis te bezoeken. Laten we er samen een onvergetelijke dag van maken!
AANMELDEN EN VRAGEN STELLEN
Wilt u zich als act aanmelden? Of wilt u uw tuin beschikbaar
stellen als podium? Dat kan tot 1 augustus via
www.glurenbijdeburen.nl Heeft u nog vragen? Stelt u ze
dan gerust via nieuwegein@glurenbijdeburen.nl
Chelsi Maas | Gluren bij de Buren

Voor informatie en contact:
Muntenbuurt@nieuwegein.nl
Annemarij Swart (projectleider): 06-13 49 10 20
Mira Vendrig (coördinator): 06-25 75 57 65

Onze wijknetwerkoverleggen kunnen naar alle
waarschijnlijkheid met ingang van september
weer plaatsvinden op Buurtplein Batau.
Daarbij volgen wij vanzelfsprekend de geldende coronamaatregelen.
Wilt u deelnemen aan een overleg?
Stuurt u dan eerst even een e-mail
naar wnwbataunoord@live.nl

Data: 7 sept | 26 okt | 7 dec
IEDEREEN IS WELKOM!
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Geen jongen dit jaar?

‘OP JE GEZONDHEID’ GRATIS BUITEN SPORTEN
Heeft u een VGZ-gemeentepakket zorgverzekering? Dan kunt u onder leiding van een
coach gratis drie maanden komen sporten op het beweegplein Batau.

Het lijkt erop dat er dit jaar geen jonge ooievaars zullen opgroeien in het nest in Park de
Buurt. Na een periode van broeden, leken er in
mei jongen te zijn geboren. Verscheidene bewoners bevestigden dit. Echter na de uitzonderlijk
koude en natte dagen in die maand stond het
nest er geruime tijd verlaten bij. Vanuit omringende gemeenten werd vernomen dat in de
nesten aldaar de jongen het niet gered hadden
in de koude periode. Bij het wijknetwerk vragen
wij ons nu af of dat bij ons nest ook is gebeurd.
Heeft u misschien meer informatie voor ons?
Wij horen het graag via een berichtje naar
wnwbataunoord@live.nl

Lisa’s bord hangt bij Bouwgein!

Op beweegplein Batau, achter sporthal De
Waterlelie, kunt u drie maanden gratis komen sporten. Onder leiding van een coach
staan plezier, samen bewegen en een gevarieerd sport- en spelaanbod centraal. De
gemeente organiseert dit samen met VGZ
en SportID voor iedereen met een VGZ gemeentepakket zorgverzekering. U kunt iedere maandag tussen 11.30 en 12.30 of iedere
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur meedoen
met de beweegactiviteit ‘Op je Gezondheid’.
Voor informatie en aanmelden
j.vanweelden@merwestein.nl
06-43 10 21 60

Openingen geluidswal gedicht
In de vorige wijkkrant berichtten wij op de
voorpagina over de verontrustende situatie
bij de geluidswal langs de A2. Door verzakking van de grond waren daar grote openingen ontstaan onder het betonscherm.
Mede naar aanleiding van meldingen van
bewoners, wandelaars en het wijknetwerk
heeft de gemeente dit probleem voortvarend aangepakt en zijn de openingen inmiddels gedicht. Mocht u nieuwe verzakkingen
waarnemen meld dit dan bij de Servicelijn
van de gemeente door 14 030 te bellen.

Meedoen in onze wijk?
Lees/plaats het laatste nieuws op:

Wijknetwerk Batau-Noord
Schrijf ook eens mee!
Op weg naar een rookvrije generatie

Wilt u ook eens een stukje voor
de wijkkrant maken? Uw eigen
bericht en foto in deze krant? Heeft
u nieuwtjes, ideeën, tips of agendapunten uit uw straat, buurt of de wijk? Aarzel
niet en mail naar wijkkrantbataunoord@live.nl
Bent u niet zo’n schrijver en wilt u wat tips en
raad? Overleg dan gerust even met de
redactie.

Lisa uit Batau-Noord werd één van de winnaars
van de tekenwedstrijd ‘ontwerp een speeltuinbord voor rookvrij spelen’. Zij hoopte dat het
door haar ontworpen bord, in haar eigen wijk, bij
Bouwspeeltuin Bouwgein zou komen te hangen.
Volgende wijkkrant: september 2021
Die wens is nu uitgekomen. Lisa wilde daarom
Uw nieuws ook in die editie? Stuur het voor
best wel even met haar speeltuinbord op de foto. maandag 6 september naar de redactie.

‘Op je Gezondheid’ is aangepast aan de geldende
coronaregels zodat iedereen veilig kan sporten.

D E NIEUWE WIJKKRANT DIGITAAL ?
MAIL NAAR : 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
Uitgaven in maart, juni, september en december.
Oplage 3.100 stuks.

Volgende uitgave: SEPTEMBER 2021
Aanleveren kopij : voor 6 september
Via e-mail: wijkkrantbataunoord@live.nl
Eindredactie/vormgeving
Team Woord op Maat, Nieuwegein | 06-23009327
Druk/repro
Centrum Drukwerk, Utrecht | 06-51543077

GEEN KRANT GEHAD? Bel 030-60 54008
Disclaimer
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan kopij aanpassen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
door anderen verstrekte informatie. Deze informatie wordt
echter uiterst zorgvuldig beoordeeld. Kopij van Wijknetwerk Batau-Noord, kopij uit de wijk en kopij specifiek voor
de wijk heeft voorrang op kopij van overige partijen.
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