
Voorwoord 
 

Het wijknetwerk heeft nog even 
geen vaste voorzitter. En de voor-
zitter schrijft meestal het Voorwoord 

van de wijkkrant. Nu hebben we gelukkig een 
tijdje enkele leden bereid gevonden om dit niet 
geheel onbelangrijke inleidende tekstje te ver-
zorgen. Maar zoals u weet bestaat het wijknet-
werk uit vrijwilligers die, in hun vrije tijd, zich 
inzetten voor onze wijk. En soms gebeurt het 
dat iedereen druk, druk, druk is.  
Maar wie schrijft dan het Voorwoord? Ik hoor u 
bijna denken, laat dat Voorwoord toch gewoon 
zitten. Maar een wijkkrant zonder Voorwoord is 
toch een beetje als het Muntplein zonder ’De 
Poort’. Een Voorwoord is een opstapje naar de 
rest, een opwarmertje om de wijkkrant gewoon-
weg in één ruk uit te lezen. Dus heb ik zelf nog 
eens de schone taak op mij genomen om de 
inleiding voor deze nieuwe wijkkrant ván, vóór 
en dóór de bewoners van Batau-Noord te ver-
zorgen.  
Schrijft u als lezer dan ook een keertje mee aan 
uw krant? Uw berichten zijn van harte welkom 
op wijkkrantbataunoord@live.nl 
Veel leesplezier!  
 

Olga Hansen | (Eind)redactie/vormgeving. 
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 Nedereindseweg 
op de schop. 
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Groot onderhoud bospercelen Reinesteijnseweg 

Verslag van de 
wijkschouw 2019. 
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Het huis aan huisblad van WIJKNETWERK BATAU-NOORD 

Een deel van de bos-
schages ten noorden 
van de Reinesteijnse-
weg wordt gekapt 
omdat deze bomen, 
die ooit als productie-
bos geplant zijn, ge-
vaarlijk dreigen te 
worden, doordat ze 
bij stormachtig weer 
kunnen omwaaien.  

De bospercelen langs de Reinesteijnseweg zijn in slechte staat. Daar de gemeente wettelijk 

verplicht is een gezond bomenbestand te beheren en onderhouden, vindt vanaf begin okto-

ber groot onderhoud in het gebied plaats. Omdat bomenkap een grote impact heeft op de 

leefomgeving zijn de omwonenden in zowel Galecop als Batau-Noord begin augustus via 

een Buurtbericht op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden.   

Beveiligings-
camera’s en uw 
privacy. 
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VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT: 

samendoen@nieuwegein.nl   

   030-60 71 252 (vragen naar H. Westland). 

Een productiebos 
van populieren is 
meestal na 25 tot  
30 jaar geschikt om 
te kappen. Dat gaat 
nu dus hier ook gebeuren. Deze bomen zijn 
± 30 tot 35 jaar oud. 

Kap na 25 tot 
30 jaar. 

Het klopt dat er veel weg gaat, maar er ko-
men “betere” bomen voor terug, in de zin 
van ruimte, duurzame groeisoort en meer 
variatie.  

Het gaat bij deze kapronde dus NIET over 

Het klopt dat er veel weg gaat, maar er ko-
men ‘betere’ bomen voor terug, in de zin van 
ruimte, duurzame groeisoort en meer varia-
tie. Het gaat bij deze kapronde dus NIET 
over de bomen die direct langs de singel of 
de Reinesteijnseweg staan.  

Populieren langs de weg  
blijven staan. 

De bosschages langs de Reinesteijnseweg bestaan nu vooral uit wilgen en 

populieren. De gemeente vraagt een vergunning aan om 147 bomen te verwij-

deren. Voorgesteld wordt om 79 nieuwe bomen te planten.  

MEEDENKEN OVER NIEUWE BOMEN 
 

Als omwonende wordt u van harte uitgenodigd 

om mee te denken over de nieuwe inrichting 

van de bospercelen. U kunt bijvoorbeeld meebe-

palen welke nieuwe boomsoorten er komen. 

Hiertoe krijgt u op een later tijdstip nog een 

uitnodiging.  

De werkzaamheden starten op zijn vroegst in 

oktober. De nieuwe bomen moeten in ieder 

geval voor het eind van het jaar geplant zijn.  

Voor de werkzaamheden is een omgevingsver-

gunning nodig. Lees meer hierover op 

www.officielebekendmakingen.nl  of 

www.nieuwegein.nl (officiële publicaties).  

Tegen het voornemen kunnen omwonenden en 

andere belanghebbenden bezwaar maken. 

Nieuwe bomen duurzamer  
en gevarieerder. 

Het zijn bomengroepen die iets verder weg 
liggen. U kunt op de kaart zien om welke 

percelen het precies gaat (de rode vlakken). 
Het aanzicht van de weg met de hoge  
populieren blijft dus voorlopig ongewijzigd. 
Hierover maakten veel mensen zich zorgen. 
Maar ook deze bomen zullen ooit gerooid 
moeten worden, dat is onvermijdelijk. 
 

Door: Jos Eras | Team groen-grijs-blauw van  

Wijknetwerk Batau-Noord. 
14 030 is het algemene telefoonnummer van 

de gemeente. U kunt er terecht met vragen, 

meldingen, klachten etc. over de openbare 

ruimte in de wijk, zoals afgebroken takken, 

verstopte putten, gedumpt vuil, vernielingen, 

openbaar groen, watergangen, dierenwei-

des e.d. U kunt er ook vragen stellen over 

projecten. Zoals in deze wijkkrant: het werk 

aan de Reinesteijnseweg en de plannen voor 

de Nedereindseweg.   

Soms moet u even geduld hebben voor de 

gemeente uw melding oppakt. Veel meldin-

gen worden namelijk ondergebracht in werk-

planningen. Vindt u het te lang duren? Bel 

dan nog eens 14 030. U kunt eventueel ook 

naar een wijknetwerkoverleg komen.  

mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.nieuwegein.nl
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Van de Politie… Big brother is watching you 

Je ziet steeds vaker dat mensen een came-
rasysteem aanschaffen. Een redelijk sys-
teem is tegenwoordig al voor weinig geld te 
koop. Als politie worden wij dan ook steeds 
vaker geconfronteerd met meldingen dat 
bewoners zich in hun privacy aangetast voe-
len door de aanwezigheid van een camera. 
Kun je zien of het een echte camera is of 
een dummy? Nee, dat is in de meeste  
gevallen niet te zien. Het kan dus ook een 
‘nepcamera’ zijn. 
 

Regels voor plaatsing camera’s  
Natuurlijk zijn er regels verbonden aan het 
plaatsen van camera’s die gericht staan op 
de openbare weg. Hiervoor gelden de regels 
van de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming. 
Wie een camera ophangt, moet ervoor zor-
gen dat de camera zo min mogelijk gericht is 
op de openbare weg of op eigendommen 
van anderen.  
Ook moet, via een bordje of sticker, duide-
lijk worden aangegeven dat er een camera 
hangt. Het is namelijk verboden om andere 
mensen stiekem te filmen. 

Hebt u in uw directe woonomgeving buren die een camera aan de woning hebben hangen? 
Weet u waarom zij de camera hebben aangeschaft, of heeft u zelf bedacht waarom de ca-
mera is aangeschaft? In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om eigen-
dommen te beveiligen en bewoners te beschermen. 

Tot een acceptabel beeld komen 

Als u denkt dat uw tuin of woning wordt ge-
filmd, ga dan het gesprek aan met uw buren 
en vraag hen of u mag zien wat er gefilmd 
wordt. Probeer dan samen tot een beeld te 
komen dat voor beide partijen acceptabel is. 
Komt u er samen niet uit, dan zijn er nog een 
aantal stappen die u kunt ondernemen.  
U vindt er informatie over op de website: 
www.juridischloket.nl/wonen-en-
buren/buren/camera/ 
 

Samenwerken met de politie  
Als politie maken wij steeds meer gebruik 
van camera’s die door burgers worden opge-
hangen. Deze camera’s kunnen namelijk 
helpen om een misdrijf in de buurt op te los-
sen. De politie werkt dus graag samen met 
de eigenaren van deze camera’s. Heeft u 
een beveiligingscamera en wilt u ons hel-
pen? Meldt u dan aan voor de website  
Camera in Beeld.  

De wijkagenten  van Batau bellen/mailen? 

 0900-8844 of   janien.haars@politie.nl |  

wietse.hamming@politie.nl  

Steeds meer particulieren plaatsen camera’s ter 

beveiliging van hun woning en eigendommen.  

Maar hoe zit het met de privacy van de buren? 
 

Tekst/foto: Janien Haars | Wijkagent Batau. 

www.politie.nl/themas/camera-in-beeld 

(typ camera’s in de zoekbalk. De link  

Camera in Beeld leidt u naar de pagina). 

Al 32 edities van deze wijkkrant ziet u de adver-

tentie van Aspekt makelaars. Daarmee is de  

makelaar van Batau-Noord en wijde omgeving 

een trouwe ondersteuner van de wijkkrant. Deze 

topper mag dus wel eens in het zonnetje worden 

gezet. Directeur/eigenaar Arie Spek vindt: 

”Nieuwegein doet veel voor mij, dus ik doe iets 

terug voor Nieuwegein.”  

Wilt u uw huis verkopen, een ander huis kopen of 

heeft u een taxatie nodig en verlangt u kwaliteit? 

Loop gewoon even binnen bij Beverweide 2 of 

bel 030-600 39 40.  

Aspekt makelaars is zes dagen per week open, 

alleen op de zaterdag volgens afspraak. 

Op zondag 30 juni boden bewoners op zo’n 170 adressen verspreid 

door de wijk, hun tweedehands en zelfgemaakte spulletjes aan. De 

Swing Masters trokken langs de locaties en maakten met hun muziek 

de Rommelroute nog gezelliger.                     Foto: Archief Fiets-Rommelroute 

Ook dit jaar was de Fiets-
Rommelroute in Batau-Noord 
erg geslaagd. Er deden op-
nieuw meer adressen mee 
dan het vorige jaar. Het mooie 
weer en de veelal vrolijk ver-
sierde locaties zorgden voor 
een gezellige sfeer in de wijk. 
Volgend jaar is de rommelrou-
te wederom op de laatste zon-
dag van juni. Het wijknetwerk 
heeft veel waardering voor de 
organisatie van de Rommel-
route en ondersteunt dit eve-
nement van harte. 
  

Bron: Renée Blom, lid organisatie  

Fiets-Rommelroute 

Fiets-Rommelroute 

Buurtbijeenkomst 

‘Omgaan met verward gedrag’ 
Ziet u ergens iemand die een verwarde in-
druk maakt? Wilt u wel helpen, maar weet u 
niet hoe? Loopt u weg, maar heeft u daar 
toch een rotgevoel over?  
 

Voor iedereen die interesse heeft organi-
seert de gemeente een buurtbijeenkomst 
over dit onderwerp. U krijgt er informatie en 
tips en leert verward gedrag beter begrijpen 
en er beter mee omgaan. Professionals en 
mensen die zelf psychische problemen heb-
ben ervaren, beantwoorden al uw vragen. 
De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor 
broodjes en drankjes wordt gezorgd.  

DATUM: 24 september | 18.00-21.00 uur 

LOCATIE: Buurtpein Batau, Walnootzaal 

AANMELDEN: i.leijten@nieuwegein.nl o.v.v. 

Bijeenkomst verward gedrag d.d. 24.9.2019 

(advertorial) 

http://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/buren/camera/
http://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/buren/camera/
mailto:janien.haars@politie.nl
mailto:wietse.hamming@politie.nl
http://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld
mailto:i.leijten@nieuwegein.nl
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       Agenda  

 

24-09  Bijeenkomst ’Omgaan met verward 
           gedrag’ in Buurtplein 18.00-21.00 uur 

28-09  Burendag 2019 

01-10  Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

24-10  Aanvang cursus ‘GLANS’ (zie Facebook) 

05-11  Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

03-12  Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 ► ►  Computerinloop. Elke dinsdag van  
           10-12 uur op het Buurtplein. Voor alle 
           vragen over pc, tablet of smartphone. 
  

   *Wij vergaderen iedere 1ste dinsdag van de  

maand in Buurtplein Batau,  

Dukatenburg 1. Aanvang 20.00 uur. 
 

Uw agendapunten ook in de wijkkrant? 

WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

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

  

Zijn er van die plekken in uw buurt waar eindeloos afval wordt neergegooid of waar steevast 
honden poepen zonder dat hun eigenaar het opruimt? Speelpleintjes vol peuken en afval-
containers met bergen troep ernaast? U kunt nu op een ludieke manier anderen attent ma-
ken op deze, voor de omwonenden, vervelende situaties. En in het kader van “Een schoner 
Batau-Noord” weer een klein stapje voorwaarts? 

Zeg het met een sjabloon 

Tijdens het juli-overleg van het wijknetwerk 
vertelde wijkcoördinator Bas Meijer dat bij de 
gemeente sjablonen beschikbaar zijn waar-
mee bewoners een korte boodschap of aan-
wijzing op het wegdek kunnen schilderen. 
Denkt u dan aan leuzen als: ‘ONZE SPEEL-
TUIN IS GEEN HONDENTUIN’ of ‘WIJ HOU-
DEN DE BUURT SCHOON, U TOCH OOK?’ 

‘Echt of nep?’ 

ADVERTEREN  
Wilt u ook een keer adverteren  

in de wijkkrant? 
Dat kan al vanaf € 50,= 

 

Voor meer informatie: 

wijkkrantbataunoord@live.nl 

tussen Batauweg en de tunnel onder de AC 
Verhoefweg worden versmald. Hier komt een 
verlaagde berm, die regenwater vertraagd via 
de grond afvoert. Bovendien wordt langs dit 
traject de beschoeiing van de vaart ver-

nieuwd. De bomen 
langs het water blijven 
staan. Ter hoogte van 
de Havezatedrift komen 
er drie bomen bij.  
 
FIETSSLUIS 
Het nieuwe fietspad 
eindigt ter hoogte van 
de Duetlaan in een fiets-
sluis. De vorm van deze 
fietssluis vergroot de 
veiligheid van fietsers 
en beperkt de snelheid 
van brommers. Het uit-
voeren van de glad-
heidsbestrijding zal een 
stuk vergemakkelijkt 
worden. 

EEN DOOR,- VOOR - 

EN VAN DE BUURT-GEVOEL 

In wijken waar geëxperimenteerd is met de 
sjablonen zijn de bewoners er erg tevreden 
over. Bas Meijer: “Dat het aangebracht was 
door bewoners verhoogde de communicatie-
waarde. Ook in de wijkkrant. Het creëerde 
een gevoel van “Door, voor en van de buurt”. 

MEER INFO OVER DE SJABLONEN  

wijknetwerk: wnwbataunoord@live.nl  

wijkcoördinator: b.meijer@nieuwegein.nl 

AANBRENGEN IN OVERLEG MET  

DE GEMEENTE 

Uiteraard worden de locaties waar bewoners 
een leus aan willen brengen in overleg met 
de gemeente bepaald. Het wijknetwerk kan 
hierin bemiddelen. In onze wijk bestaat be-
langstelling voor het aanbrengen van teksten 
bij het grote speelveld, met de waarschuwing 
dat dit verboden is voor honden. Hierover is 
het wijknetwerk in gesprek met de wijkcoör-
dinator. 
 

Bron tekst/foto: Bas Meijer | Wijkcoördinator. 

Nedereindseweg wordt fietsvriendelijker  
De Nedereindseweg tussen Batauweg en Mendes da Costalaan gaat op de schop. Het tra-
ject wordt omgevormd naar een fietsvriendelijker inrichting. Tussen de Mendes da Costalaan 
en Duetlaan komt een fietsstraat en het deel tussen Duetlaan en Batauweg wordt een twee-
zijdig fietspad. Met het nieuw aan te brengen tweekleurig asfalt en fietsstraatborden moet de 
situatie overzichtelijk en veiliger worden. 

BUURTBERICHT 
Omwonenden van de Nedereindseweg zijn 
via een Buurtbericht op de hoogte gesteld 
van de plannen. Naast de asfalteringswerk-
zaamheden zal het stuk Nedereindseweg 

START WERKZAAMHEDEN 
Op dit moment wordt het ontwerp afgerond 
en vinden de voorbereidingen plaats. Het is 
nog niet bekend wanneer de werkzaamhe-
den aanvangen. Als het zover is krijgen de  
omwonenden opnieuw een Buurtbericht. Het 
vernieuwen van de beschoeiing van de vaart 
gebeurt nog wel 2019.  

Bron: gemeente Nieuwegein 

Ontwerp voor de fietsstraat op de Nedereindseweg. Op de tekening het 

traject tussen Batauweg en Duetlaan (in twee delen).  

Voor informatie, vragen/opmerkingen, of de 

plannen van dit project inzien, kunt u contact 

opnemen met projectleider Jim le Duc.    

 030-607 12 33  

  j.leduc@nieuweqein.nl 

mailto:WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL
mailto:basvanoverbeek2002@gmail.com
mailto:j.leduc@nieuweqein.nl


Er zijn veel stukken zelf-
beheer in de wijk. Som-

mige bewoners maken er regelrechte 
plaatjes van, zoals we op de Rondas- en 

Klingenburg tegenkwamen. 
Helaas zagen we ook stuk-
ken die sterk verwaarloosd 
waren. Veelal is de reden dat 
mensen wegvallen of ver-
trekken. Het zelfbeheer 
wordt dan niet aangekaart bij 
de nieuwe bewoner of niet 
afgemeld bij de gemeente, 
waardoor niemand er meer 
naar omkijkt. 

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: DECEMBER 2019 

Aanleveren kopij : voor 2 december 

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. 
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Ook dit jaar werd het belang van de wijkschouw weer bewezen. Op 27 augustus fietsten we 
met een groep wijknetwerkleden, bewoners en profs van de gemeente door delen van onze 
wijk die om verschillende redenen in de route waren opgenomen. We kwamen bedenkelijke, 
slordige en ronduit treurig ogende situaties tegen, maar ook leuke, grappige en verrassend 
mooie stukjes wijk. Een greep uit wat we onderweg zagen. 

Het water in een aantal 
singels staat wel erg stil. Na 

het botulisme van vorig jaar een zorgelijke 
situatie. Ook dit jaar is op enkele locaties in 
de wijk botulisme geconstateerd. Het water-
schap heeft borden geplaatst. Een bewoon-
ster: “Er zijn mensen die hele pannen rijst in 
het water gooien, voor de eenden. Zo krijg je 
wel botulisme”. 

Ik speel sinds 3 jaar ukelele en zou graag in 
contact komen met andere dames/heren om 
gezellig samen ukelele te spelen. Welke  
dag/avond, of hoe vaak, kunnen we te zijner 
tijd bespreken. Iemand met een gitaar is ook 
welkom. 
Neem contact op met Rieki van Wijk. 
 

  arnold-rieki.wijk@planet.nl  
  06-20 53 54 09  

In het kader van een 
‘Schonere wijk’ was 

het schrikken bij de bovengrondse contai-
ners rond het Muntplein. Blijkbaar wordt hier 
door de hele buurt vuil gedumpt. En niet 
alleen in de containers. Ook is er veel wortel-

Eindelijk gelukt! Buurtinitiatief De Weides 

Sinds 2015 hebben wij u regelmatig op de hoogte gehou-

den over Buurtinitiatief de Weides. De omwonenden van 

het plein tussen Menners-, Hooiers- en Karnweide hebben 

zich vier jaar lang ingespannen om het erg verwaarloosde 

speelplein opgeknapt te krijgen. Op 7 september was het 

dan eindelijk zover en werd de spiksplinternieuwe speel-

tuin officieel geopend. Wijkwethouder Marieke Schouten 

opende de speeltuin door samen met de enthousiaste 

buurtkinderen een lint door te knippen. 

Impressie van de wijkschouw 2019 

opdruk, waardoor de bestrating er treurig bij 
ligt. In de singel langs o.a. de Apollo-
burg/Heraburg lag veel puin, plastic en ander 
afval in het water. 

Deze en een aantal andere 
zaken zijn door de mensen 
van de gemeente genoteerd. 
Bij de komende wijknetwerk-
vergaderingen wordt de 

voortgang besproken met o.a. de wijkcoör-
dinator. 
 

Wij bedanken de wijkbewoners die gewezen 
hebben op aandachtspunten en aan allen 
die met ons meereden. Volgend jaar weer? 

Tekst: René Hansen | wijknetwerk PR-cie. 

BOTULISME 

Aantrekkelijk stuk zelfbeheer aan de Rondasburg.  

AFVAL DUMPEN 

ZELFBEHEER 

OPROEPJE 

Samen ukelele spelen 


