
Wijkkrant 

Voorwoord 

Na een lange zomer gaan we in-
middels richting de herfst. De 
droogte heeft ook in onze wijk zijn 
sporen nagelaten. De kastanjebo-
men gingen al vroeg over op 
herfstkleuren en de beukennoot-
jes vielen in augustus al van de 

bomen. Op verschillende plekken verschenen 
scheuren in het asfalt en verzakten tegels. Ziet u 
in de wijk ergens schade of verzakkingen? U 
kunt het eenvoudig melden via de Buiten Beter 
app of door 14030 te bellen. De medewerkers 
van de gemeente kunnen namelijk niet op alle 
plekken tegelijk zijn en alles signaleren, maar 
daar kunnen wij als bewoners een handje bij 
helpen. 
In onze wijk zijn veel mensen die de wijk een 
stukje mooier maken. In de vorige wijkkrant kon 
u lezen over het zelfbeheer van een stukje groen 
en de fraai beschilderde elektriciteitskasten. In 
deze wijkkrant kunt u onder andere lezen over 
geveltuintjes en een ruilkast. Het wijknetwerk 
draagt ook haar steentje bij. Dat doen we niet 
alleen door in gesprek te gaan met de gemeen-
te, maar ook door bijvoorbeeld een financiële 
bijdrage aan duurzame buurtinitiatieven en 
activiteiten. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

Marloes Bos | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord  
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Bewoners  
Souvereinburg 
maken geveltuin 

 
Pag. 3

Ontwerp nieuw Muntplein is klaar 

Beste wijkbewoners van Batau-Noord, 
 

Mijn naam is Ron Belonje en ik ben sinds 1 
september jullie nieuwe wijkcoördinator.  
Na ruim 41 jaar, waarvan de laatste 10 jaar 
bij de Gemeente Nieuwegein, als opspo-
ringsambtenaar te hebben gewerkt, was ik 
toe aan een nieuwe uitdaging en heb met het 
vertrek van Bas Meijer deze kans met beide 
handen aangegrepen. 
 

Ik woon met mijn vrouw en studerende jong-
ste dochter in Utrecht en de reisafstand is 
per fiets makkelijk te overbruggen. Komt nog 
bij dat ik lid ben van een fietsclub en dus een 
kilometertje extra geen probleem vind.  
 

Ik sta open voor een goed idee zoals een 
buurtinitiatief of voor een probleem dat aan-

Maak kennis met: Ron Belonje, wijkcoördinator Batau 

Van de politie… 
Pas op voor  
pinpasfraude 
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Meld je aan voor 
de Kerstmarkt  
Batau-Noord  
 

Pag. 4 

VEEL MEER GROEN 

Het Muntplein wordt sowieso veel 
groener. Er komen plantvakken 
met bomen en bloeiende planten. 
De randen van de vakken krijgen 
op meerdere plekken een zitfunc-
tie. Ook rond het kunstwerk wordt 
een plantvak aangelegd. De kin-
deren kunnen gaan spelen op de 
klimstam en stapstammetjes en bij 
een gratis drinkwaterpunt kun je je 
waterflesje vullen.  
 

OPVANG REGENWATER 

Onder het plein wordt een voor-
ziening om regenwater op te vangen gereali-
seerd. Dit om tijdens heftige regenval over-
stroming tegen te gaan. Op het Muntplein 
kun je op twee plekken je fiets blijven stallen. 
Fietsen op het plein blijft verboden. 
 

OPFRISSER LOOPBRUG EN ROUTE 

Ook de route naar de loopbrug krijgt een 
make over. Daar komen speelse vakken met  
bomen en bloeiend groen. Langs de tuinen 
komen hagen, de oude boompjes gaan weg.  

Over de schets voor het vernieuwde Muntplein waren bewoners, winkeliers en bezoekers erg 
tevreden. Slechts enkele kleinigheden zijn nog aangepast. Wat verandert er zoal?  

Bij de Kronenburgflat, de voetbalkooi en de 
Daalderburg komen nieuwe speelse plekken. 
De glijbaan bij de loopbrug gaat weg. De 
loopbrug zelf krijgt een opfrisser met nieuwe 
verf en een looplaag. Verder wordt in het 
hele voetgangersgebied de bestrating ver-
nieuwd.  

Op 1 september is Ron Belonje begonnen als wijkcoördinator van Batau-Noord. U zult hem 
nu regelmatig tegen kunnen komen in de wijk. Spreek hem gerust eens aan.  

gepakt moet worden. 
Neem gerust contact 
met mij op. Naast wijk-
coördinator van Batau-
Noord ben ik dat ook 
van Batau–Zuid.   
 

Voor het melden van 
andere problemen in 
de wijk, zoals slecht 
onderhoud, groen-
problemen etc. kunt u 14030 bellen.  

STAND VAN ZAKEN KNIP BATAUWEG 
 

In vervolg op het artikel in de vorige wijkkrant: 

op dit moment werkt de gemeente druk aan 

een speciale projectpagina voor de proef met 

de knip. Naar verwachting zal de definitieve 

website omstreeks 20 september operationeel 

zijn. De stakeholdersbijeenkomst zal plaatsvin-

den op maandag 17 oktober. De officiële uitno-

diging wordt op 19 september verstuurd. 

Bel of mail de wijkcoördinator via: 

  030-752 40 99 

      ma t/m vr 09:00-16:00 uur 

  r.belonje@nieuwegein.nl 

Het ontwerp met in het midden de veranderingen op het 

Muntplein en rechts de looproute naar de Menuetbrug.  

Alle informatie, de plannen en tekeningen kun 

je vinden op www.ikbennieuwegein.nl via het 

onderwerp: Betere Buurten. 

Foto: Fototeam KenM Nieuwegein 

Freepik.com 

mailto:r.belonje@nieuwegein.nl
http://www.ikbennieuwegein.nl
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Van de Politie     

 De wijkagenten bellen of mailen?  

   0900-8844  | 0800-7000 (Anoniem) 

    wietse.hamming@politie.nl  

    janien.haars@politie.nl 

 

U denkt dat het is geregeld dat uw geld 
nu veilig is. Helaas. Zij bedoelen met ge-
regeld dat ze nu kunnen inloggen en al 
uw spaargeld overboeken naar uw pinre-
kening, waarna het plunderen kan begin-
nen. Voorbeelden uit de praktijk zijn dat 
die aardige man van de bank van uw geld 
10 cadeaubonnen van 150,00 euro, 3 I-
phones van 1.200 euro per stuk pint en 
vervolgens de maximumbedragen op-
neemt. En alles voordat u het verhaal 
van die aardige meneer of mevrouw van 
de bank aan uw kinderen of aan de bank 
zelf heeft kunnen vertellen. Dus voordat 
uw kinderen of de bank de pinpas heeft 
kunnen blokkeren.  
 

 

We snappen dat u niet onfatsoenlijk wilt 
doen tegen een vriendelijke man of 
vrouw die u komt waarschuwen. U kunt 
wel heel vriendelijk antwoorden dat u 
met de bank gaat bellen (niet naar het 
telefoonnummer dat die vriendelijke me-
neer u geeft !!) of met een van uw kin-

Een vriendelijke medewerker van de 
bank belt, of komt bij u aan de deur, met 
een eng verhaal: “Uw bankrekening is in 
gevaar!” - “U dreigt slachtoffer te worden 
van oplichting.” - “Er is met uw pinpas 
geknoeid.” - “U moet uw pinpas inleveren 
want die is niet meer geldig.” - “Er is ge-
probeerd geld van uw rekening te halen, 
dat hebben we nog net kunnen voorko-
men.“ - “Een medewerker van de bank is 
onderweg om uw pinpas op te halen om 
erger te voorkomen.” 
 

 

Dit zijn maar een paar van de smoezen 
die worden gebruikt. Die vriendelijke me-
neer of mevrouw van de bank komt u 
redden. Vooral die vriendelijkheid en be-
zorgdheid is verraderlijk. Gezellig aan de 
tafel komen zitten en uitgebreid tijd heb-
ben voor een kopje koffie en een praatje. 
Er is echter maar één doel: uw pinpas 
met pincode buitmaken. Zodra dat is ge-
lukt, wordt u gerustgesteld dat alles 
wordt geregeld.  

deren. Mocht zo’n vriendelijke meneer of 
mevrouw aan de deur komen, sluit vrien-
delijk de deur en bel 112 !  
 

 

Mocht u er toch zijn ingestonken. Dan 
hoeft u zich niet te schamen. Meldt het 
bij uw bank en bij de politie. Dan kunnen 
daders worden gepakt en in sommige 
gevallen wordt de schade vergoed door 
de bank.  

Janien Haars & Wietse Hamming | Batau-N en Z  

    * Uitnodiging * 

Dit zijn zomaar wat dingen die we vaker horen van onze buurtgenoten uit  
Batau. Wij zijn een vrijwilligersclub. Op de plek waar vroeger de Feniks zat.  
 

WE NODIGEN JE UIT OM KENNIS TE KOMEN MAKEN MET “de Partner"  
Ga met ons mee op een gratis rondleiding door ons gebouw. Krijg info over wat 
er gebeurt. Stel ons tijdens een kop koffie of thee al je vragen. En misschien wil 
je ook wel weten wat je zelf bij de Partner zou kunnen doen.  
 

WANNEER KUN JE? 
Wees welkom op zondag 18 september, 2 of 23 oktober om 14.00 uur. Als je wilt 
maak je zelfs een gratis optreden van een live band mee. Mail of bel ons om een 
afspraak met elkaar te maken en laat ons weten wanneer en met hoeveel  
personen je komt.  

bestuur@departnernieuwegein.nl | 06-54 13 68 97 | www.departnernieuwegein.nl 

HET CANTAREKOOR  
 

Zangkoor Cantare is weer gestart met haar 

repetities in de Partner, Nedereindseweg 401a 

Nieuwegein. Nieuwe leden zijn van harte wel-

kom. Vooral mannen worden uitgenodigd. 

Kom eens een kijkje nemen bij een repetitie 

op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Meer informatie kunt u vinden op  

cantarenieuwegein.nl 

~Pinpasfraude~  
Wat doet u als er ineens een aardige medewerker van de bank voor uw deur staat, die u 
bezorgd vertelt dat er iets mis is met uw rekening of uw pinpas? Wijkagenten Wietse en 
Janien leggen uit wat er dan vrijwel zeker aan de hand is.   

Op 13 december geeft Cantare een  

kerstconcert in de Nicolaaskerk in Nieuwegein 

De Weggeefkast  
Twee bewoonsters van de 
Muntenbuurt hebben het 
initiatief genomen voor 
een ‘Weggeefkast’. In de 
kast kunnen mensen spul-
len zetten die ze niet meer 
nodig hebben. Kun je iets 
gebruiken uit de kast? Je 
mag het gratis meene-
men.  
 

De Weggeefkast is een 
eenvoudige en laagdrem-
pelige manier om zuinig 
met spullen om te gaan.  
De Weggeefkast staat bij 
het Muntpunt op de  
Dukatenburg tegenover  
nummer 52.  

“Op die hoek van de Nedereindseweg en de Batauweg? Dat is de Feniks, toch?  

“Ik kom hier elke dag langs, maar ik heb geen idee wat hier gebeurt.” 

“Van buiten zie je niet dat het van binnen zo mooi is”. 

mailto:wietse.hamming@politie.nl
mailto:janien.haars@politie.nl
mailto:bestuur@departnernieuwegein.nl
http://www.departnernieuwegein.nl
http://cantarenieuwegein.nl/


Bewoners van de Souvereinburg, in de Muntenbuurt, wilden graag hun buurt vergroenen. 
Zij legden met succes een fraaie geveltuin aan op de kopse kant van hun flatgebouw. 
Naast het zaaien van kleurige bloemen werden ook groenten verbouwd.  

Voor het watergeven van de geveltuin is een 
waterton aangeschaft, maar vanwege de 
droogte moest er ook vanuit het Muntpunt 
begoten worden. Vooral de tomatenoogst in 
augustus was zo groot dat bewoner Saman-
tha spontaan besloot om tomatensoep te 
maken voor frequente bezoekers van het 
Muntpunt. Deze biologische soep was erg 
smakelijk en werd zeer gewaardeerd. Buurt-
kamer Muntpunt is maandag, dinsdag en 
vrijdag vanaf 15:30 uur geopend voor koffie/
thee en een praatje. Iedereen is welkom.   
 

Joke Koedijk | wijknetwerk/bewoonster.   
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Een bedankje van de wijkwethouder  

“De afgelopen jaren ben ik met heel veel 
plezier wijkwethouder geweest van Batau
-Noord. Ik herinner mij nog hoe ik begon 
als wethouder in 2018 en dat ik toch ei-
genlijk nog weinig wist van de wijk.  
Mede dankzij het actieve wijknetwerk, de 
wijkcoördinator en bewoners in de wijk is 
dat veranderd!  
Ik ben met heel veel plezier te gast ge-
weest bij de vergaderingen van het wijk-
netwerk, met Marloes Bos als voorzitter. 
Met veel actieve leden die zich met hart 
en ziel inzetten voor de wijk.  
En tijdens die avonden met het wijknet-
werk, kwam heel veel voorbij. Over het 
onderhoud van het groen, over veiligheid 
in de wijk, waarom bomen nu wel of niet 
gekapt moeten worden, over het te hard 
rijden op de Batauweg, over ‘Betere 
Buurten’. Maar ook wat er allemaal werd 
georganiseerd in de wijk: de bloemen-
manden, de fietsrommelroute, waar bloe-
menweides ingezaaid konden worden en 
nog veel meer.  

Onlangs zijn de speelpleintjes aan de Pallasburg en Hermes-
burg opgeknapt. Vanuit het gemeentelijk onderhoudsplan 
waren beide pleintjes daarvoor aan de beurt. De Pallasburg 
kreeg een nieuw speeltoestel en de Hermesburg een nieuw 
speelhuisje. Een creatieve bewoonster gaat op het plaveisel 
van beide pleinen nog een aantal kleurige schilderingen ma-
ken, zoals hinkelbanen en speelpaden, waaronder een kleu-
rig ‘egelpad’. 
Met dank aan: Jurjen Tielemans | Gemeente Nieuwegein 

Marieke Schouten was vier jaar wijkwethouder van Batau-Noord. Zij vindt dat zij in die tijd 
onze wijk vooral op een positieve manier heeft leren kennen. Bij haar afscheid in juni gaf zij 

aan nog graag een stukje voor deze wijkkrant te willen schrijven.  

 

 

 

  

 

   

Ik wil de mensen van het wijknetwerk 
hartelijk danken: wat jullie doen voor de 
wijk verdient een groot applaus! En na-
tuurlijk blijven we elkaar tegenkomen, 
want ik ben nu wijkwethouder van  
Batau-Zuid’ 

Servicelijn 14 030  

Bel de Servicelijn voor het  

melden van problemen in de wijk zoals: 
 

slecht onderhoud, groen-problemen,  

kapotte speeltoestellen, (zwerf)afval,  

onveilige situaties, overvolle  

prullenbakken/hondenbakken e.d. 

Deze meldingen ter plaatse doen?  

Installeer op je smartphone de app: 
 

Buiten Beter 

GPS bepaalt de plaats van je 

melding en je kunt meteen  

een foto meesturen. 

Geveltuin maakt Souvereinburg groener 

Tijdens het laatste wijknetwerkoverleg voor de 
zomervakantie namen wijkwethouder en verte-
genwoordigers van de wijk afscheid van elkaar.  

Fiets-Rommelroute 2022  

Op zondag 3 juli was na twee jaar 
de fietsrommelroute van Batau-
Noord terug. De deelnemende be-
woners hadden flink uitgepakt om 
hun verkoopplekken gezellig te ma-
ken. Er was veel belangstelling van 
buitenaf en heel wat tweedehands- 
en zelfgemaakte spullen verander-
den deze dag van eigenaar. Het 
hielp dat een groot deel van de dag 
de zon scheen. De sfeer was opper-
best en bewoners vertelden het 

vooral leuk te vinden dat vrijwel al hun buren op de been waren. De handel 
was minder belangrijk. Aan het eind van de dag gingen de overgebleven 
spullen weer in de dozen en deden sommige bewoners nog even gezellig 
een drankje met elkaar.  
De samenwerking tussen de (ad interim) organisatoren liep zo gesmeerd, dat 
ze hebben besloten gedrieën nog een jaartje door te gaan. 

Van 16 t/m/ 25 september is de NOC *NSF 
Nationale Sportweek. De buurtsportcoaches 
van SportID Nieuwegein openen dan ook 
meteen het nieuwe sportseizoen. Samen 
met lokale sportverenigingen, -aanbieders 
en partners organiseren zij een veelheid aan 
sportactiviteiten voor jong en oud. Alle info 
vind je op www.sportidnieuwegein.nl 
 

Het Urban beweegfestival op het beweeg-
plein is zaterdag 24 september vanaf 12.00 
uur. Met o.a. sportclinics, muziek en eten. 
Aanmelden voor de sportclinics kan via 
www.mijnsportid.nl.  

Opknapronde speelpleinen  

Hermesburg                     Pallasburg                  

Dat dit jaar de Fiets-rommelroute weer georganiseerd  kon worden is met 
veel enthousiasme ontvangen. Er meldden zich ruim 170 verkoopadressen 
aan, een nieuw record. In de wijk stond de gezelligheid deze dag voorop, de 
verkoop kwam vaak op de tweede plaats. 

Buurtkamer Muntpunt vind je op de Dukatenburg, tegenover nr. 52 

Urban beweegfestival bij  

beweegplein Batau 

SAVE THE DATE 
Fiets-Rommelroute 2023 

zondag 11 juni 2023 

http://www.sportidnieuwegein.nl
http://www.mijnsportid.nl


Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Stichting Wijknetwerk Batau-Noord 
p/a Zwaardenburg 82 
3437 RR  Nieuwegein 

Vragen over het wijknetwerk: 
E-mail:     wnwbataunoord@live.nl 
Telefoon: 06-25 02 84 65 
 

Vragen over de wijkkrant en adverteren: 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Telefoon: 06-23 00 93 27 
 

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

Druk/repro 
Centrum Drukwerk - Utrecht | 06-51543077 

 Geen krant gehad?  Bel 06-52 454 022 
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Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 2.800 stuks. 
 

Volgende uitgave: december 2022 

Aanleveren kopij : voor 5 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 redac-
tie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door 
anderen verstrekte informatie. Kopij van Wijknetwerk 
Batau-Noord, kopij uit de wijk en kopij specifiek voor de 
wijk heeft voorrang op kopij van andere partijen. 
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DE NIEUWE WIJKKRANT DIGITAAL? 

MAIL NAAR: WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

Bij de vier invalswegen van onze wijk hangen kleurige welkomst-borden met het logo van het 
wijknetwerk van Batau-Noord. Tien jaar geleden financierde het wijknetwerk deze borden om 
de wijk herkenbaar te maken. Tot onze schrik is er nu één spoorloos verdwenen. 

Waar is ons wijkbord? 

Op vrijdag 16 december vindt de eerste editie 

van kerstmarkt Batau-Noord plaats. Het idee 

voor een kerstmarkt ontstond afgelopen winter 

in de lockdown toen de dagen korter werden en 

de behoefte aan iets gezelligs begon te kriebe-

len. De vriendinnen Justine, Mariëtte en Mar-

loes kwamen op het idee om een kerstmarkt te 

organiseren waarbij uitsluitend handgemaakte 

producten verkocht worden. Maar geen markt 

zonder verkopers, dus ben je creatief en maak je 

de mooiste dingen? Meld je dan vóór 1 novem-

ber aan via ons e-mailadres.  
 

Ook komen we graag in contact met iemand die 

de bezoekers zou willen voorzien van de lekker-

ste versnaperingen in kerstsfeer.  

Mail ons voor meer informatie.  

Doe mee met de Kerstmarkt Batau-Noord 

 

 
 

Als je via de Heemraadsweide 
Nieuwegein in rijdt werd je door het 
bord rechts van de weg welkom 
geheten in onze wijk. Een maand of 
twee geleden was het bord ineens 
verdwenen. Netjes van zijn ophang-
klem geschroefd.  
We hebben bij de gemeente nage-
vraagd of zij het hadden verwijderd. 
Daar was echter niets over bekend. 
Wij willen ons bord erg graag terug! 
Is er iemand die er meer van weet? 
Neem svp contact met ons op via 
wnwbataunoord@live.nl  

Op 16 december wordt voor de eerste keer de Kerstmarkt Batau-Noord georganiseerd. Een 
superleuk nieuw initiatief voor creatieve duizendpoten die graag allerlei dingen zelf maken. 
Kom op de Kerstmarkt al die leuke spulletjes te koop aanbieden.  

Vr 16 december 2022 | 16.00-20.00 u   

Huur tafel € 7,50  

Bouwgein, Hoveniersweide 9 

Toegang gratis  

Aanmelden vóór 1 november  

kerstmarktbataunoord@gmail.com 

Het nieuwe seizoen is gestart en er 

zijn weer veel nieuwe dingen te 

doen op het Buurtplein. Kom bij-

voorbeeld dansen, meepraten 

over Betere Buurten, bewegen 

voor 65+, lunchen of gewoon gezellig koffie 

drinken. Lees alles over deze activiteiten op 

www.movactor.nl/buurtpleinen of loop even 

binnen bij het Buurtplein, Dukatenburg 1. 
 

En niet vergeten... 

24 september is het  

BURENDAG 

Ook in onze wijk zijn er 

die dag verscheidene 

dingen te doen. Lees 

het op BURENDAG.NL  

 

Wij zoeken één of twee personen die op  

vrijwillige basis onze website wil(len) beheren.  

Informatie op  www.wijknetwerkbataunoord.nl 

of via  wnwbataunoord@live.nl 

18 okt | 6 dec 2022 

10 jan | 21 feb | 4 apr | 16 mei | 4 juli | 5 sept 2023 
 

Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 

Wilt u deelnemen aan een overleg? Meldt u zich 

dan even aan via wnwbataunoord@live.nl 

Septemberactiviteiten Buurtplein  

mailto:mail@teamwoordopmaat.nl
mailto:centrumdrukwerk@live.nl
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl
mailto:KERSTMARKTBATAUNOORD@GMAIL.COM
http://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.burendag.nl/?gclid=EAIaIQobChMI6IiatKTu-QIVAtxRCh1utQuxEAAYASAAEgIAY_D_BwE
http://www.wijknetwerkbataunoord.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl

