
men. Het wijknetwerk is voorstander van het 
behouden van het groene karakter van Nieu-
wegein. De geplande kap draagt hier niet 
aan bij, maar vormt eerder een bedreiging. 

In de laatste wijknetwerkvergadering hebben 
wij onze zorgen aan de gemeente kenbaar 
gemaakt en afgesproken dat de gemeente 
een uitleg gaat geven over het bomenbeleid 
en specifiek over de plannen met de A.C. 
Verhoefweg. Wordt vervolgd.... 
 

Kees Koot & René Hansen,                                     
Vice-voorzitter en Voorzitter van Wijknetwerk 
Batau-Noord. 

    Wijkkrant 

Het wijknetwerk Batau-Noord heeft met de 
gemeente Nieuwegein de afspraak dat wij op 
de hoogte worden gehouden van alle plan-
nen die betrekking hebben op onze wijk. 
Enkele weken geleden werden wij geïnfor-
meerd over een vergunningsaanvraag voor 
de kap van 154 bomen en het terugplaatsen 
van slechts 20 nieuwe bomen. Eén en ander 
zal voor het  volgende broedseizoen worden 
uitgevoerd.  

Nu worden wij regelmatig geïnformeerd over 
kapvergunningen, maar zo'n groot aantal in 
één keer was nieuw voor ons. Het blijkt te 
gaan om bomen die in de groenstrook staan 
tussen de A.C. Verhoefweg en onze wijk. De 
bomen in deze strook, tussen Nedereindse-
weg en Batenburg, worden allemaal geveld. 
Hierdoor verdwijnt niet alleen een stuk groen 
aanzicht en broed- en verblijfgebied voor 
vogels, maar ook de natuurlijke geluids- en 
milieubuffer tussen het wegverkeer op de 
A.C. Verhoefweg en onze wijk. Bovendien  
hebben wij ook vraagtekens bij het aantal 
bomen dat terug komt, hetgeen in geen ver-
houding staat tot het aantal te kappen bo-

Voorwoord 

De eerste wijkkrant na het 
“zomerreces” ligt voor u met: 
Werd er niet enige tijd geleden 
over het bomenbestand van 
Nieuwegein gezegd “voor elke 

gekapte boom komt er een nieuwe”? Wel 
zoals u hiernaast kunt lezen worden er 154 
bomen in onze wijk gekapt en er komen er 
20 terug. Was die uitspraak destijds niet wat 
populistisch? Wij houden de vinger aan de 
pols. Te hard rijden op erven is ook zo’n 
heikel punt en helemaal opvallend als de 
bewoners zelf dat doen. Sinds 2015 zijn 
weer andere bewoners bezig een plein op te 
knappen. En dan… neemt het aantal mede-
werkenden snel af en lijkt het allemaal voor 
niets te zijn geweest. En tot slot... Ik heb het 
idee dat het aantal vogels in de wijk en met 
name  Merels steeds minder wordt. Heeft u 
dat ook geconstateerd? Meld het ons! Overi-
gens mag u op alles reageren wat in deze 
krant staat en over wat u constateert in de 
wijk. Mail ons: wnwbataunoord@live.nl  

 

René Hansen,  
Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord 

    jaargang 7                     nummer 3                   september  2017 

  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. 
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De gemeente Nieuwegein heeft vergunning aangevraagd om een grote hoeveelheid 
bomen te kappen in de groenstrook tussen de AC Verhoefweg en onze wijk. Boven-
dien worden in de middenberm van de AC Verhoefweg bomen gedund. Het wijknet-
werk heeft haar zorgen geuit over het grote aantal te kappen bomen en de gemeente 
om uitleg gevraagd. 

Fiets-Rommelroute Batau-Noord 
 

De eerste Fiets-
Rommelroute in mei 
dit jaar was een 
groot succes en de 
organisatie is alweer 
aan de slag met 
editie 2018. De  
datum schuift een 
maand op en wordt 
zondag 24 juni. De 
aanvangstijd blijft 
11.00 uur. Wij hopen u binnenkort meer 
nieuws te melden via de wijkkrant of onze 
Facebookpagina. 
 

Organisatie Fiets-Rommelroute Batau-Noord 

 Veilig rijden op  
de (woon)erven. 
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Bomenkap op grens Batau-Noord en AC Verhoefweg 

Veelbelovend 
buurtinitiatief dreigt 
te stagneren. 
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Zondag 24 juni 2018 

Fb: Fiets-Rommelroute Batau-Noord 

E: rommelroutebatau-noord@outlook.com 

Wethouder opent vernieuwde speeltuin Landmansweide 

Op woensdag 5 juli opende wijkwethouder Johan Gadella de ver-
nieuwde speeltuin aan de Landmansweide-Vogelaarsweide.  

De door de bewoners zelf 
opgeknapte speeltuin is niet  
alleen populair bij de omwo-
nende kinderen, maar ook 
bij kinderen elders uit de 
wijk. Er worden nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes 
gemaakt en ook de ouders 
ontmoeten elkaar op het 
speelplein. De initiatiefne-
mers zijn trots op het resul-
taat en bedenken nu alweer 
hoe ze deze plek nog aan-
trekkelijker kunnen maken.  
 

Bron: Jeffrey Smoorenburg, 
mede-initiatiefnemer. 

Uitleg gemeente over het  

bomenbeleid. 

Vraagtekens bij aantal terug  

te plaatsen bomen. 

Het nest is leeg… 
De ooievaars zijn 
vertrokken. 
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len weer aan de slag zullen gaan om hun 
Sint- of Kerstpakket binnen te slepen. Wij 
willen dat zoveel mogelijk voorkomen.  

En als het ze toch lukt, willen we hen zo snel 
mogelijk achter de tralies. Samen met Stads-
toezicht plannen we extra mensen in de wijk.  
We gaan boeven vangen en u mag helpen! 
Bel 112, daar vangen we boeven mee.  

Tekst/foto: Wietse Hamming, Wijkagent Batau 

Van de politie:  Samenwerken  

 

NIEUWE WIJKAGENT 
In Batau is Rick-Jan Godschalk als wijkagent 
vertrokken. Hij regisseert nu Zandveld en 
Lekboulevard. Zijn opvolger is Sinisa Stojadi-
novic, een wijkagent met ruime ervaring in 
Kanaleneiland, die graag in Nieuwegein aan 
de slag gaat.    

NIEUWE BIKER STADSTOEZICHT 
Ook Stadstoezicht Nieuwegein gaan we va-
ker in Batau zien en wel in de persoon van 
biker Erwin Wien. In die samenwerking ho-
pen we meer zichtbaar te surveilleren in de 
wijk, waardoor wij elkaar sneller vinden voor 
het aanpakken of oplossen van problemen.   

SAMEN SUCCES 
Een voorbeeld van samenwerking uit de 
afgelopen maanden: Dankzij een getuige die 

          2 
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In de wijk is van alles te beleven. De wijkagent is voor de politie het manusje van  
alles: zorgen voor orde en veiligheid, hulpverlener, bemiddelaar, boevenvanger en 
regisseur. Maar hij staat daar niet alleen in. Hij werkt samen met de collega’s van het 
wijkteam en andere partners.  

 

Agenda 
 

 03-10-17 Vergadering wijknetwerk 

 07-11-17 Vergadering wijknetwerk 

 05-12-17 Deadline wijkkrant december 

 12-12-17 Vergadering wijknetwerk 
 

 Data vergaderingen 2018: 

 9 jan, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 juni, 3 juli,  

(28 aug Schouw), 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4dec. 
 

Wij vergaderen in Buurtplein Batau,  
Dukatenburg 1. Aanvang 20.00 uur. 

 
Uw agendapunten ook in de wijkkrant? 

Stuur een e-mail naar: 
 

WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

GEZOCHT!  

Aardige kleine hondjes met leuke 
baasjes, om samen te spelen en 
wandelen.  

snel 112 belde, konden twee inbrekertjes op 
heterdaad worden aangehouden. Aangezien 
deze jongens niet voor het eerst aan de bin-
nenkant tegen de dichte deur keken, vonden 
justitie en de rechter dat ze langer vast 
moesten blijven. Jeugdreclassering, Veilig-
heidshuis, politie en gemeente werken hierin 
via een PGA (Persoons Gerichte Aanpak) 
samen. Het is geen bewijs maar wel opval-
lend, dat sinds deze jongens in hun vrijheid 
zijn beperkt, er veel minder auto-inbraken 
zijn gepleegd in Nieuwegein Noord. 

DONKERE DAGEN OFFENSIEF 

We zijn met elkaar alweer het “Donkere Da-
gen Offensief”, dat eind oktober start, aan 
het voorbereiden. We weten vanuit het verle-
den dat de heren (en soms dames) crimine-

We gaan boeven vangen en u  

mag helpen! Bel 112. 

Wijkagenten Sinisa Stojadinovic en Wietse Hamming kunt u bereiken via 0900 8844 of  

Wijkagent-bataunieuwegein@utrecht.politie.nl  of   www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen 

Bouwspeeltuin Bouwgein 

Missy, mijn Chihua-
hua pup van vijf 
maanden wil graag 
kunnen spelen met 
andere honden, 
maar veel honden 
zijn te groot en dat 
vindt zij eng. Nu 
ben ik op zoek naar 
andere mensen in 
de wijk met klei-
ne honden, om samen te wandelen en onze 
honden te kunnen laten spelen. Ik merk dat 
Missy hier behoefte aan heeft. Daarnaast 
lijkt het me ook leuk om nieuwe mensen in 
de wijk te ontmoeten. 
Wilt u mij en Missy leren kennen? Stuurt u 
dan een e-mail naar astridlis@live.nl 
Tot snel! 
 

Astrid Lissenberg, bewoonster Batau-Noord. 

Een glijbaan moet veilig zijn en kost veel 
geld. Gelukkig kon Bouwgein rekenen op 
verschillende donaties, waaronder een  
bijdrage van Wijknetwerk Batau-Noord. 
Daarnaast werd geld ingezameld door, maar 
ook samen met, andere organisaties. Even-
als tijden de paasactiviteit op Bouwgein zelf  
 
De vrijwilligers en kinderen van Bouwspeel-
tuin Bouwgein zijn natuurlijk erg blij met de 
nieuwe glijbaan. Helaas is die nog niet hele-
maal klaar. Er moet nog een en ander aan-
gepast  worden aan de heuvel waar hij op 
ligt. Maar we hopen natuurlijk dat hij heel 
snel voor iedereen toegankelijk is. Wanneer 
onze nieuwe glijbaan echt gebruikt kan wor-
den, zullen we dat meteen melden via onze  
Facebookpagina en nieuwsbrief. 
 

Ester Hofman, secretaris Bouwgein 

Wijkagenten Batau, Sinisa Stojadinovic en 

Wietse Hamming. 

Iedereen die Bouwgein kent, weet dat daar 
ook een erg mooie speeltuin is. Helaas was 
de glijbaan al een tijd geleden afgekeurd, 
maar een nieuwe glijbaan is er niet zomaar.  

Er moet nog wat aangepast worden aan de 
heuvel, maar deze kinderen mochten voor de 
foto even ’proefdraaien’.  
Foto: Bouwgein 
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Ondanks meerdere drempels en bebording 
bereiken de gemeente regelmatig klachten 
dat hier te hard wordt gereden. Afgezien van 
enkele bezorgdiensten zijn het met name de 
bewoners zelf die te hard rijden.  

In een erf, vroeger woonerf, mag stapvoets 
worden gereden, omdat lopen, spelen en 
ontmoeten er voorrang hebben op de ver-
keersfunctie. De Hoge Raad heeft bepaald 
dat dit 15 kilometer per uur inhoudt. Op een 
erf ontbreekt het vaak aan trottoirs en kin-
deren spelen er ook op straat.  
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De kinderen mochten begin 2017 zelfs al in 
het Milieukwartier helpen met het uitkiezen 
van de speelvoorzieningen. Er werden con-
tacten gelegd met de wethouder en leveran-
ciers van speeltoestellen. Doordat zich ten-
slotte toch geen versterking meldde voor het 
Buurtinitiatief,  kwam te veel werk op de 

Meer passie en liefde voor het groen 

We vertrokken met een kleine groep mensen 
voor de jaarlijkse fietsschouw. Enkele en-
thousiaste wijkbewoners fietsten met ons 
mee. Helaas was de gemeente onderverte-
genwoordigd. Mitros en Portaal hadden wij 
er ook graag bij gehad. 

BOMEN OM LANTAARNPALEN 
Op meerdere plaatsen in de wijk groeien 
bomen om lantarenpalen heen. Het effect 
van de verlichting is daardoor minder. Wij 
hopen dat de bomen om die reden niet ge-
kapt worden! 
De vijf houten bruggen over de singels zou-
den deze zomer vervangen worden. Wij zien 
er naar uit dat het dit jaar nog gebeurt, want 
enkele zijn er slecht aan toe.  

Op de Vuurvliegweide zagen we een boom die 

geen kunstlicht wil.               Foto: René Hansen. 

Even voorstellen... 

Wellicht heeft u het bord op de Elandweide 
weleens zien hangen: een opvallend geel 
bord met de aanduiding ‘Erf’ en een  
15 km/uur aanduiding. De Elandweide is, net 
als veel andere straten in Batau-Noord, een 
erf en geeft bovendien toegang tot veel ach-
terliggende straten en erven.  

Vooral bewoners zelf  

rijden te hard. 

In de decemberkrant van 2015 vroegen wij al aandacht voor veilig rijden op de (woon)
erven in onze wijk. Dit in reactie op klachten die de gemeente kreeg. Het probleem 
steekt nu weer de kop op. Een reminder van de wijkcoördinator. 

Veiliger rijden op het (woon)erf 

Op 5 september werd weer de jaarlijkse wijkschouw gefietst. Team groen-grijs-blauw 

van het wijknetwerk deed verslag. Hier een kleine greep uit wat hen opviel.  

Vele handen maken licht werk! 
Buurtinitiatief De Weides  

Kortom, Buurtinitiatief De Weides verdient 
het om meer helpende handen te krijgen! 
Voelt u zich als bewoner van dit stukje Batau
-Noord betrokken bij het speelplein?  

Vindt u ook dat hulp van de omwonenden nu 
erg nodig is om het plan naar de volgende 
fase te tillen? Ziet u ook uit naar een leuk, 
verzorgd speelplein voor de kinderen, maar 
ook als gezellig meeting-point voor de ou-
ders? Neemt u dan snel contact op met de 
laatste rots in de branding van het Buurtiniti-
atief via buurtinitiatief.deweides@gmail.com  

schouders van te weinig mensen terecht. 
Bovendien vielen door privé omstandigheden 
mensen weg uit de kerngroep. 

De stand van zaken op dit moment is, dat er 
een prima plan ligt. De gemeente is bereid 
geld te investeren in beheer van openbare 
ruimte, openbaar groen en speeltoestellen. 
Wijknetwerk Batau-Noord wil, binnen haar 
mogelijkheden, het initiatief ondersteunen en 
ruimt daar tijdens haar vergaderingen graag 
tijd voor in. Feit is echter ook, dat van de 
enthousiaste groep die Buurtinitiatief De Wei-
des vormde, nu nog één persoon over is die 
de kar probeert te trekken. Gezien de om-
vang van het project, een onmogelijke taak. 

Mijn naam is Esther Kooij. 
en sinds maart 2017 werk ik 
voor MOvactor, als Sociaal 
Beheerder op Buurtplein 
Batau. Ik heb onder andere 
als activiteitenbegeleider 
gewerkt in verschillende 
psychiatrische behandel-
centra en justitiële inrichtin-
gen. Ik werk nu drie jaar als 
activiteiten-coördinator/sociaal beheerder. 
 

BIJZONDERE SFEER 
Ik ben erg enthousiast over de bijzondere 
sfeer op het Buurtplein en alle geweldige 
vrijwilligers, docenten en collega’s. Zij maken 
er een geweldig plein van. Voor u, de wijkbe-
woners. Mijn drijfveer is deze hardwerkende 
mensen zo goed mogelijk te ondersteunen 
en te helpen met het ontwikkelen van nog 
meer nieuwe activiteiten in de buurt.  
Op het Buurtplein is altijd plaats voor vrijwil-
ligers! Heeft u interesse? Neemt u eens vrij-
blijvend contact met mij op. Ik ontmoet u 
graag op Buurtplein Batau! 

Bel Esther via 06-21843919 (ma-wo-vr) of 

stuur een e-mail via ekooij@movactor.nl 
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NIEUWE BEPLANTING 
Er zijn veel plantvakken van nieuwe planten 
voorzien. Niet altijd met succes door droogte 
in het voorjaar, slechte grond, slecht onder-
houd, of spelende kinderen. Gelukkig wor-
den de komende periode meer nieuwe bo-
men en planten geplant. 

BETER ONDERHOUD 
Ons verzoek aan de gemeente is om beter 
onderhoud. En onderhoudsmensen met wat 
meer passie en liefde voor het groen en ver-
stand van zaken.  

Al in 2015 waren de omwonenden van het speelplein tussen de Hooiersweide, Karn-
weide en Mennersweide het erover eens dat hun plein en het omliggende openbare 
groen er triest uitzag. Enkele bewoners sloegen de handen ineen en zochten contact 
met het wijknetwerk om daar hun plannen voor te leggen. Buurtinitiatief De Weides 
was geboren.  

Het gele bord aan het begin van de Elandweide 

zou voor zich moeten spreken. 

Mede namens bewoners uit de wijk, vraag ik 
u op uw snelheid te letten als u op één van 
de vele erven in Batau-Noord rijdt. Hou de 
wijk veilig, ook voor de spelende kinderen. 
De winst die u behaalt door hier harder te 
rijden is minimaal en een ongeluk met mens 
of dier zit in een klein hoekje.  
Alvast bedankt! 
 

Bas Meijer, Wijkcoördinator Batau-Noord 
06-22 92 96 18 of b.meijer@nieuwegein.nl 

Een indrukwekkend conceptplan. 

Op straat spelende kinderen. 

Nog één  persoon over. 

Nu hulp nodig om het plein een 

kans te geven. 

Het speelplein in betere tijden. Burendag 2016. De initiatiefnemers hebben sinds die tijd veel  
werk verzet. Resultaat was een indrukwek-
kend conceptplan voor een natuurspeeltuin. 
In 2016, tijdens een gezellige Burendag, 
werd het plan gepresenteerd aan de andere 
omwonenden. Dit leverde veel enthousiaste 
reacties op en het zag er naar uit dat veel 
bewoners mee wilden doen.  
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OPROEP! Ik zoek…. 
Geranda, moeder  van Mees en Wies, zoekt een ‘collega- moeder’ die zij uit het oog 
is verloren. Weet u om wie het gaat, neemt u dan contact op met de redactie!  
Stuur uw e-mail naar wijkkrantbataunoord@live.nl of bel 06-23 00 93 27. 

Colofon 
 

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 
 
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 

Uitstapje van de jongen in Park De Buurt. Het 

tweede jong ziet u nog net achter de boom links 

op de achtergrond verdwijnen. 
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Voor vragen aan de redactie: 

Telefoon: 06-23 00 93 27 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Volgende wijkkrant: december 2017 

Aanleveren kopij voor 5 december 2017 via  

wijkkrantbataunoord@live.nl 

Disclaimer 
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan  kopij aan-
passen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De 
redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
informatie die door derden is aangeleverd. Zij streeft 
evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij het beoordelen en 
hanteren van de kopij. 
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“Een paar jaar geleden ontmoette ik via het 
consultatiebureau een andere Nieuwegeinse 
moeder met een zoontje dat iets ouder is 
dan mijn tweeling (hij zal nu ongeveer 4 jaar 
oud zijn). Ik weet dat ze in de wijk tegenover 
Galecop woont en vanuit het zuiden van het 
land hiernaartoe verhuisd is met haar man. 
Haar familie woont nog ver weg. Ik meen dat 
ze een Marokkaanse achtergrond heeft. Ik 
ben helaas haar telefoonnummer kwijt maar 
zou graag weer in contact komen.  
Hopelijk lukt dat op deze manier!” 
 

Groetjes Geranda. 

SERVICELIJN  

Bel 14 030 over: 
Losse tegels, slecht onderhoud, kapotte 
speeltoestellen, ‘groen’-problemen en onvei-
lige situaties etc. in de openbare ruimte in 
de wijk. 

Of doe uw meldingen via de: 

BUITEN BETER APP 
Voor Apple, Android en Windows Phone. 
GPS bepaalt de plaats van de melding en u 
kunt gelijk een foto meesturen. 

Een leeg nest 

OVONDE  
Bent u geïnteresseerd in de meest actuele 
info over de Ovonde?  Download de app 
“Rotonde Galecopperlaan” in de Apple App 
Store of in Google Play. 

Kon u in de vorige wijkkrant nog lezen dat 
de ooievaars in onze wijk begin juni twee 
jongen hadden gekregen, nu is het nest 
alweer leeg.  
 

Wekenlang heerste er bedrijvigheid in en 
rond het nest door aan- en afvliegende  
ouders die de kuikens van voer voorzagen. 
De ooievaars trokken dagelijks kijkers en op 
het, met veel dank aan de gemeente,  
geplaatste bankje zat je op de eerste rij. De 
kuikens groeiden als kool. Ze kwamen  
steeds verder boven het nest uit en eind juli 
balanceerden ze al regelmatig klapwiekend 
op de rand van het nest.  
 

EERSTE WANDELING 
Begin augustus werden ze betrapt bij hun 
eerste wandeling op de grond in de  
omgeving van de nestpaal en begon het 
nest vaker leeg te raken. Eind augustus 
meldde een wijkbewoner dat de ooievaars 

zich voornamelijk rond de Nedereindse Plas 
ophielden waar ze voedsel zochten.  
Rond die tijd werd boven onze wijk ook een 
enorme groep ooievaars gezien, die op grote 
hoogte rondzweefde. Het was de voorbode 
van de trek van de ooievaars naar warmere 
streken.  
 

RELAXEN OP LANTAARNPAAL 
Na die tijd werd op de Heemraadsweide, bij 
het invallen van de schemering, nog een 
enkele keer geklepper gehoord en bleek één 
der ooievaars, en soms allebei, daar boven-
op een lantaarnpaal te zitten chillen. Andere 
wijkbewoners meldden dat de ooievaars  
’s avonds nog wel een enkele keer op het 
nest verbleven.  
 

UNIEK TAFEREEL 
Nu staat de nestpaal in Park de Buurt er dan 
toch wel weer erg verlaten bij. Bij het wijknet-
werk, maar ook als bewoners, hopen we dat 
de ooievaars volgend jaar weer terugkomen, 
zodat opnieuw veel mensen een zomer lang 

KROONRINGEN 
In het juni- nummer las u dat u via het Wijk-
netwerk kroonringen voor het ophangen van 
de PMD-zakken kon aanvragen. Er kwamen 
veel reacties binnen. Wij nemen binnenkort 
contact met deze bewoners op. 

kunnen genieten van, het toch wel unieke 
tafereel van een bedrijvig ooievaarspaar op 
een nestpaal in een woonwijk. 
 

Tekst/foto: Olga Hansen, Batau-Noord 
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