
Voorwoord 
 

Alweer zo’n 7 jaar ben ik vice-
voorzitter bij het wijknetwerk 
Batau-Noord. En ik kan conclu-
deren dat we in een rustige, 
schone en mooie wijk wonen, 

zonder serieuze problemen. Tijdens de ver-
gadering hebben we het meestal over verbe-
teringen van het groen en de wijkagent die 
rapporteert dat er weinig criminele activitei-
ten gaande zijn. Of heb ik een verkeerd 
beeld? In die zeven jaar is de samenstelling 
van het wijknetwerk nauwelijks veranderd. 
Elke maand dezelfde vertrouwde gezichten 
en onderwerpen op de agenda en in de wijk-
krant. Zijn er misschien zaken die spelen in 
de wijk, maar ons niet bereiken of wij niet 
(meer) zien? Ergert u zich aan dingen die in 
uw omgeving gebeuren, die u best eens ter 
sprake wilt brengen. Laat het ons weten; via 
een e-mailberichtje of met een toelichting in 
het maandelijks overleg. Ik hoop met de start 
van een nieuw seizoen dat we dit jaar als 
wijknetwerk een volgende stap kunnen ma-
ken voor onze wijk en haar bewoners en 
meer kunnen betekenen voor Batau-Noord.  

 

Kees Koot | Vice-voorzitter wijknetwerk.  
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 Volg ons ook op Facebook 

 Batau Noord-onze wijk 
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Ze waren vroeg op het nest dit jaar, maar 
ook weer snel vertrokken. ’Onze’ ooievaars 
brachten in een korte tijd drie jongen groot. 
Een enorme prestatie als je zag hoe hard die 
groeiden. Nu is het nest jammer genoeg 
alweer een tijd leeg. Misschien sloten ze met 
zijn vijven aan bij deze groep, ter voorberei-
ding op de lange overwinteringsreis.  

 Bewoners bunde-
len krachten voor  
speelpleintje. 
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Wat is het Wijknetwerk Batau-Noord? 

De Wijkschouw 
2018.  
Een impressie. 
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Het huis aan huisblad van WIJKNETWERK BATAU-NOORD 

Tijdelijke oplossing 
Ondanks onze oproepen hebben zich nog geen gegadigden gemeld voor de functie van 
voorzitter van het wijknetwerk van onze wijk. Als tussenoplossing nemen drie leden bij toer-
beurt een deel van de taken waar. Ideaal is dit niet. Wij kijken dan ook erg uit naar een 
kandidaat die interesse heeft om deze boeiende vrijwilligersfunctie op te pakken. 

Maandelijks wordt vergaderd in Buurtplein 
Batau. Daar schuiven ook vertegenwoordi-

gers van de gemeente aan, evenals de wijk-
coördinator, wijkwethouder en wijkagent. 

Soms zijn ook andere partijen en/of 

organisaties aanwezig. In deze set-
ting kunt u als bewoner op eenvoudi-
ge wijze met deze partijen in gesprek 

gaan als u een probleem in, of een 
idee voor uw buurt heeft.  

 

WAT WORDT ER BESPROKEN? 
Daar kunt u eerst eens kennis van nemen, 

door de verslagen van de vergaderingen en/

of andere interessante documenten naar u te  
laten mailen. Om u in te lezen en om op de 

hoogte te blijven. Stuurt u daartoe even een 

e-mail aan wnwbataunoord@live.nl 

Bron: Jos Eras | wijknetwerk. 

Elke wijk in Nieuwegein heeft een wijknet-
werk. Het wordt ook wel wijkplatform of wijk-
overleg genoemd. De leden van Wijknetwerk 
Batau-Noord zijn, net als u, gewone wijkbe-
woners; vrijwilligers die zich betrok-
ken voelen bij onze wijk. Eigenlijk 
zijn zij actieve vertegenwoordigers 
van hun buurt en straat. Hun en uw 
woonomgeving dus.  
 

ER IS GENOEG TE DOEN 
Binnen het wijknetwerk maakt ieder 
zich sterk voor hetgeen hem/haar het meest 
aanspreekt. Dat kan onderhoud en groen 
zijn in de wijk, maar ook speelvoorzieningen, 
veiligheid, verkeer, bouwplannen, of specifie-
ker, de wijkschouw of de eigen buurt. Samen 
zetten de leden zich positief in voor het ple-
zierig maken en houden van onze wijk. 

Voor u ligt de wijkkrant van Batau-Noord. Veel bewoners in onze wijk kennen en lezen dit 

blad. Maar veel minder bewoners weten dat dit blad een uitgave is van het wijknetwerk van 
Batau-Noord. Wat Wijknetwerk Batau-Noord is en doet in onze wijk blijkt veelal onbekend.  
Daar willen wij nu en in de komende wijkkranten graag verandering in brengen. 

Wijknetwerk Batau-Noord vergadert iedere eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur 

in Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 (m.u.v. de maanden juli en augustus). Schuift u  

gerust eens aan om mee te praten over uw buurt en de wijk. 

Een enorme groep ooievaars in een weiland 
ten noorden van de wijk Overvecht in Utrecht.  
Foto: Eva Houtsma. 

Bij Wijknetwerk Batau-Noord zijn wij nog 
steeds op zoek naar een voorzitter. Iemand 
die met name de maandelijkse vergaderin-
gen wil leiden. Voorlopig wordt deze taak bij 
toerbuurt opgepakt door vice-voorzitter Kees 
Koot, Jos Eras van het team Groen-Grijs-
Blauw en Roel Rijenga, wijknetwerker van 
het eerste uur. 
 

Komt u gerust eens naar een vergadering 
om te kijken hoe alles verloopt. En toon  
onbeschroomd uw interesse als het voorzit-
terschap van deze gezellige en nuttige club 
u wel lijkt. Wilt u vooraf informatie, dan mag 
u altijd met mij bellen via 06-21248768. Als 
oud-voorzitter kan ik u uitgebreid informe-
ren over deze interessante functie. 
 

Tekst en foto: René Hansen | wijknetwerk. 

Kees Koot, Jos Eras en Roel Reijenga (niet op de 
foto) zitten voorlopig bij toerbeurt de vergade-
ringen voor. 

Verzamelde ooievaars 

Van de politie: 
‘De mooiste baan 
van de wereld’. 
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Van de Politie:  De mooiste baan van de wereld 

Een melding van een winkelier van het Munt-
plein: “Je appte vorige week een foto van 
een dame die je wilt spreken. Ze loopt nu op 
het plein”. En jawel, daar liep de betreffende 
dame. Ze had de vorige week een fietsje 
gestolen. Dat bleek niet het enige, want ze 
had boodschappen in haar tas. Toen ze de 
politie zag, zei ze dat ze net terug wilde naar 
de winkel om alsnog af te rekenen. Wel jam-
mer voor haar dat ik dat niet geloofde. Ze 
moest mee naar het bureau. De gestolen 
fiets kwam uit haar schuur en justitie vond 
een werkstraf van 24 uur op zijn plaats.  
Door alle administratie was de vakantiestem-
ming snel vergeten en kon ik nog net een 
uurtje aansluiten bij het hennep verhaal.  

Na een heerlijke vakantie in tropisch Drenthe 
mocht ik op dinsdag weer beginnen. Mijn 
eerste week begon goed. Na de briefing 
meteen onderweg naar het Muntplein voor 
de voorlichting over hennepkwekerijen in 
woningen.  

Wijkagent Wietse Hamming kunt u telefonisch 

bereiken via 0900-8844 of per e-mail via 

wietse.hamming@politie.nl 

Zingen in De Partner 

Meer informatie over Cantare vindt u op de 

website www.cantarenieuwegein.nl of stuurt u 

een e-mail: cantarenieuwegein@gmail.com 

Burenruzies, vermist kind, overlast, jeugd, 
vechten op City, aanrijdingen met of zonder 
gewonden, slecht nieuws overbrengen, re-
animaties, inbraken, wapenbezit, schieten in 
een woonwijk, zakkenrollen, geluidsoverlast, 
brandalarm, bedreiging, wijkproblematiek, 
brand, bedrijfsinbraken, verdachte situaties, 
enzovoort, et cetera en nog veel meer. Ik 
heb de mooiste baan van de wereld. Bij ver-
schillende van deze meldingen mocht ik mee 
of vooraan staan.  

SOMS MOETEN ZAKEN EVEN WACHTEN 

Voor mij als wijkagent blijft de keuze lastig.  
Zaken uit de wijk moeten gebeuren, daar 
heb ik tijd voor nodig. Als u 112 belt, wilt u 
snel politie zien. Daar hebben we politiemen-
sen voor nodig. Die zijn er niet al te veel, dus 
draai ík noodhulp diensten. Als ik wijkdienst 
heb en er komt een 112 melding terwijl de 
noodhulp druk is, vind ik toch dat ik de mel-
der niet in de kou kan laten staan en behan-
del ik de melding. Daardoor moeten zaken in 
de wijk soms even wachten.  

Bij het enthousiaste koor Cantare zijn nieu-
we leden van harte welkom, mannen en 
vrouwen. Je leeftijd is onbelangrijk.  
Zangkoor Cantare, voorheen bekend onder 
de naam Sing-inn, repeteert iedere dinsdag 
van 14.00-16.00 uur in De Partner, Nede-
reindseweg 401A, Nieuwegein. Het repertoi-
re van Cantare is licht populair, zoals The 
Mamas and the Papas, Simon & Garfunkel 
en verschillende andere mooie ballades en 

liedjes. Er wordt meerstemmig, zowel  
a capella als met muziek, gezongen onder 
begeleiding van een professioneel dirigent. 
Heeft u interesse? U hoeft zich niet op te 
geven, loop gerust een keer binnen op dins-
dagmiddag om 15.50 uur. 

De functie van wijkagent houdt meer in dan alleen het werk in de wijk. Naast de ‘gewone’ 
werkzaamheden moeten veel lastige keuzes gemaakt en beslissingen genomen worden. 
Wietse Hamming, wijkagent van Batau Noord en -Zuid, doet verslag van de eerste werk-
week na zijn vakantie en laat u een kijkje nemen in de ins & outs van zijn politiewerk. 

Gestolen fiets en boodschappen. 

BOEVEN EN BOEVINNEN 
Daarna ging het de hele week lekker door. In 
Nieuwegein werden in die week maar liefst 
eenendertig mensen opgepakt. Winkeldief-
stal leverde elf boeven en boevinnen op. 
Verder werden mensen opgepakt  voor mis-
handeling, drugszaken en diefstal. Drie men-
sen werden opgepakt om bij justitie te gaan 
logeren om hun straf uit te zitten.  

Eenendertig aanhoudingen  

in één week tijd . 

In Nieuwegein rijdt natuurlijk altijd politie 
rond voor de 112 meldingen en het vangen 
van boeven. Voor de kleine club mensen die 
de noodhulp doet, was dit teveel. Ik heb met 
collega wijkagenten acht van de aanhoudin-
gen gedaan en meegewerkt aan het bureau-
werk; per verdachte al gauw een uur of drie!  
 

CIJFERS LIEGEN  NIET 
Naast de aanhoudingen was het een heel 
drukke week vond ik. Soms máák ik me 
druk, soms doe ik druk. Is dat meehollen met 
de noodhulp echt nodig of kunnen ze het zelf 
af met twee surveillance auto’s? Ik wilde 
weten of het echt druk was. In de computer 
staan de cijfers. Die liegen er niet om: In één 
week tijd werden 277(!) registraties gemaakt 
naar aanleiding van meldingen en aangiftes.  

We staan voor elkaar klaar en  

samen staan we sterker. 

Soms zoek ik een andere collega uit het 
team die eerder tijd heeft. Voor de parkeer-, 
afvalproblemen en dergelijk vraag ik de wijk-
boa van stadstoezicht om dat te regelen. Dat 
is eveneens een mooie kant van het politie-
werk. We staan voor elkaar klaar en samen 
staan we sterker! 

Tekst: Wietse Hamming | Wijkagent Batau-

Noord en Batau-Zuid. 
 

Illustratie met dank aan: www.pen.nl 

Getekend door: Jan Ibeling | karikaturist. 

mailto:wijkagent-bataunieuwegein@utrecht.politie.nl
http://www.cantarenieuwegein.nl
mailto:cantarenieuwegein@gmail.com
http://www.pen.nl
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Agenda 
   

 02-10-18 Vergadering wijknetwerk* 

 20-10-18 Herfstvakantie t/m 28-10 

 06-11-18 Vergadering wijknetwerk* 

 10-11-18 Sint Maarten, lampion knutselen    

                en optocht Bouwgein. 

 04-12-18 Deadline wijkkrant december 

 04-12-18 Vergadering wijknetwerk* 

 22-12-18 Kerstvakantie t/m 06-01-19 

 29-12-18 Midwinterfeest Bouwgein  

  

*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. 

 

Tweede Fiets-Rommelroute weer succesvol 

Door: Bas van Overbeek  |  basvanoverbeek2002@gmail.com 

Editie twee van het nog jonge initiatief Fiets-Rommelroute Batau-Noord mag wederom een 
succes genoemd worden. Er deden zondag 24 juni bijna 120 adressen mee in onze wijk. In 
2017 waren dat er nog 80. De bezoekers kwamen uit heel Nieuwegein, en zelfs van verder 
weg, om te komen snuffelen in de aangeboden spullen. 

wijkcoördinator Bas Meijer een stukje van de 
route. Zij gaven aan onder de indruk te zijn.  

Voor meer informatie, volg ons op Facebook: 

Fiets-Rommelroute Batau-Noord.  
 

Tekst: Renée Blom, Fiets-Rommelroute. 

Foto: Olga Hansen. 

DE STRIP 

De grootste winst tot nu toe is het leuke con-
tact dat is ontstaan tussen de omwonenden. 
We hopen dat we volgend jaar weer een 
etentje en feestje kunnen organiseren, maar 
dan op een mooi en fleurig plein. 
Wil je meer weten over dit initiatief? Stuur 
ons een e-mail: binnenpleintje@gmail.com 
 

Door: Marloes Bos en Jenny Scherpenisse 

De deelnemers aan de rommelroute waren 
na afloop veelal te spreken over de op-
brengst. In straten waar meerdere mensen 
meededen was het bovendien de gezellig-
heid die hoog scoorde. Als organisatie ho-
pen wij dan ook dat op 30 juni 2019 vooral 
meerdere adressen in een straat gaan mee-
doen.  
 

DUURZAAM, ONTMOETEN EN BEWEGEN 
De Fietsrommelroute staat in het teken van 
duurzaamheid, ontmoeten en bewegen. 
Duurzaamheid, omdat het gaat om de ver-
koop van tweedehands- en zelfgemaakte 
spullen. Ontmoeten, omdat buurtbewoners 
veelal samen meedoen. En bewegen omdat 
wij mensen oproepen om vooral op de fiets 
ons evenement te bezoeken.  
 

WETHOUDERS OP BEZOEK 
De kersverse wijkwethouder Marieke Schou-
ten en wethouder Jan Kuiper fietsten samen 
met de organisatie van de rommelroute,  
leden van het Wijknetwerk Batau-Noord en 

Het seizoen start al direct met het openstel-
len van de huttenbouw op woensdag- en 
zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur. De 
eerste activiteiten staan ook al op stapel (kijk 
maar op de Agenda op deze pagina). En wat 
voor spannends gaat er in de herfstvakantie 
gebeuren? Kijk op de facebookpagina van 
Bouwgein of de website www.bouwgein.nl  

Bouwgein blijft open 
De noodkreet van Bouwgein om meer vrijwil-
ligers voor de bouwspeeltuin te mobiliseren 
heeft gehoor gekregen. Daardoor kon de 
kindervakantieweek doorgaan en ging het 
nieuwe seizoen positief van start.  

Ook Bouwgein deed mee  met een kleine kinder-

rommelmarkt. 

STRIPFIGUREN & SUPERHELDEN  
De kindervakantieweek werd dit jaar voor de 

10e keer georganiseerd. Er deden maar liefst 

260 kinderen aan mee. Zij hebben een fantasti-

sche week gehad. Met een feestelijke parade 

door de wijk is de vakantieweek afgesloten.  

Tussen de Hooiers-, Ploegers- en Maaiers-
weide ligt een pleintje met achterstallig on-
derhoud. In mei 2017 hebben wij briefjes bij 
de omliggende woningen rondgebracht om te 
inventariseren of men het noodzakelijk vond 
om het plein op te laten knappen. Hierop 
kregen wij boven verwachting veel reacties. 
In juli 2017 volgde een gezellige avond om 
elkaar te leren kennen. Er werden wensen en 
ideeën ten aanzien van het pleintje uitgespro-
ken. Wij hebben die gezamenlijk uitgewerkt in 
een ontwerp en aan de gemeente voorge-
legd. Intussen is het groen alvast gesnoeid 
door een paar aanwonenden. Dit werd ’s 
avonds gevierd met een spontaan etentje en 
feestje op het pleintje. Hetgeen we deze zo-
mer hebben herhaald.  
Aankomende oktober/november wordt het 
pleintje opgeknapt door de gemeente. De 
omwonenden nemen daarna het groen in 
zelfbeheer.   

Marloes Bos en Jenny Scherpenisse namen het initiatief tot het opknappen van een  
vergeten speelpleintje in hun buurt. In de aanloop naar de eigenlijke werkzaamheden ont-
stonden  nieuwe en positieve contacten tussen de omwonenden.  

Bewoners bundelen krachten voor speelplein 

ADVERTEREN 

in de wijkkrant al vanaf € 50,= 

informatie via 

wijkkrantbataunoord@live.nl 

mailto:basvanoverbeek2002@gmail.com
mailto:binnenpleintje@gmail.com
http://www.bouwgein.nl


ZWERFAFVAL EN NIEUWE BRUGGEN 
Met 21 geïnteresseerden gingen wij op weg. 
Wij zagen dat er kantoorgebouwen zijn die 
een forse opknapbeurt believen, of zelfs wel 
vervangen moeten worden. En vooral rond 
het Muntplein bleek er wel erg veel afval op 
straat te liggen. Maar wij zagen ook een erg 
fraai vernieuwd plein. En ook de nieuwe 
bruggen, aangelegd bij het Meikeverpad,  
verdienen hier positief genoemd te worden.  

HONDENPOEP EN SPELENDE KINDEREN 
Na veel plekken bezocht te hebben, eindig-
den wij bij het grote veld voor de Evenaar. 
Hondeneigenaren laten hier hun viervoeter 
vrij hun gang gaan met het droppen van de 
ontlasting. Tot grote irritatie van omwonen-
den en vooral van de kinderen die er willen 
spelen. Het verzoek aan de Gemeente is  

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 3.400 stuks. 
 

Volgende uitgave: DECEMBER 2018 

Aanleveren kopij : voor 4 december 

Via e-mail:  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. Deze kopij 
wordt evenwel op zorgvuldige wijze beoordeeld.  
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Wijkschouw voert langs interessante plekken 
Op 28 augustus was weer de jaarlijkse wijkschouw van Batau-Noord. Deze, door leden van 
het wijknetwerk goed voorbereide fietsroute, leidde langs veel mooie en minder mooie plek-
ken in onze wijk. De resultaten worden de komende wijknetwerkvergadering besproken. 

Keurig hè, zo’n strak rijtje containers? Maar 
als ze te dicht bij elkaar staan, kan de op-
haalwagen ze niet oppakken. 
Wekelijks worden vaak meerdere kliko’s  
door RMN geleegd. Meestal zie je ze in keu-
rige, strakke rijen bij de ophaalplaats staan. 
Het ziet er zeer ordelijk uit, maar de chauf-
feur van de ophaaldienst kan er niets mee 
beginnen, met de grijparmen van zijn grote 
auto. Laat s.v.p. wat ruimte, ca. 40 centime-
ter, tussen de containers. Het is vaak lastig, 
want er zijn véél containers en de ophaalplek  
is soms klein. Maar u doet er de mensen van 
de ophaaldienst een groot plezier mee. 
 

Tekst: Heleen Buwalda | Wijknetwerk  

om  weer duidelijke borden neer te zetten 
dat het er geen hondenuitlaatveld is. 

Reageren op een artikel in deze krant? E-mail naar  

wijkkrantbataunoord@live.nl  De redactie zorgt dat 

uw mail bij de juiste persoon terecht komt. Anonie-

me kopij/e-mail wordt niet in behandeling genomen. 

Kliko’s in het nauw 

KANTOORGEBOUWEN  DUKATENBURG 
Er zijn ver gevorderde plannen om de verouder-

de kantoren op te knappen of te vervangen. 

Wijknetwerk Batau-Noord blijft via de betrok-

ken partijen van de vorderingen op de hoogte.  
 

Wordt vervolgd in de komende wijkkrant! 

We hebben Buurtplein Batau verbouwd en 
geschikter gemaakt voor activiteiten die be-
woners samen en voor elkaar kunnen orga-
niseren. Er is nu o.a. de mogelijkheid om in 
de keuken van het Buurtplein samen met 
andere bewoners, lunches of maaltijden te 
bereiden. Als je dat leuk lijkt, of als je een 
andere activiteit zou willen opzetten, neem 
dan contact met mij op. Dan onderzoeken 
we samen hoe we een mooie activiteit kun-
nen organiseren voor de wijk. 
 

Tekst en foto: Esther Kooij | MOvactor  

Telefoon: 06-21843919 

Het Buurtplein is weer open 

De wandelclub van de vrijdagochtend, gezellig 

aan de koffie in het vernieuwde Buurtplein. 

AFSPRAKEN OVER VERBETERPUNTEN 
En evenals elk jaar wordt er met bewoners 
en Gemeente geëvalueerd en afspraken ge-
maakt over verbeterpunten. Deze worden 
behandeld tijdens de volgende wijknetwerk-
vergadering.  
 

Tekst en foto: René Hansen | Wijknetwerk  

mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl

