Verslag bewonersplatform 9 dec 2019
Datum: 9 dec 2019, 20.00 uur
Plaats: Hooijmaat
Aanwezig:
Hans Kemper, José Faassen, Cees Lansbergen, Bart Lichtenberg, Steven de la Fosse, Roland
Gerritsen, Nicolette Reneman, Dick van Kleef en gasten
Edwin Addink, Maud Dolsma, Mattijs Loor, Ashley Rosmalen

Verslag:
1. Opening
Kennismakingsrondje,
Fijn dat de politiek ook weer aanwezig is.
2. Mededelingen bestuur
Het verslag van de vorige vergadering dd 28-10-2019 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag:
- De eerste buurttafel is vanwege te weinig belangstelling en/of gegeven publiciteit
niet doorgegaan. De volgende is op de 16e december in de Hooijmaat, daarna
evalueren of we in het komend jaar hier verder mee gaan, Hans neemt contact op
met de stadskok.
- De verlichting op de Huissensedijk is nog in onderzoek, gevraagd wordt om alvorens
eea definitief beslist wordt, eerst de betrokken bewoners te informeren.
- Het wijkplan 2020 van teamleefomgeving staat nog niet op de website.
Roland en Steven worden met algemene stemmen benoemd tot stemhebbend lid van
het platform.
Wijken weten (overleg tussen platforms):
Op de laatste bijeenkomst hebben wij de andere platforms geïnformeerd over ons AED
project, daarnaast ervaringen uitgewisseld over de samenwerking met de teams
leefomgeving in de verschillende wijken.
Bewonersparticipatie:
Hans en Cees hebben vanmorgen gesproken met de wethouder Martien Louwers over
de voorwaarden die nodig zijn om de betrokkenheid van alle bewoners te vergroten, zij
staat positief tegen het initiatief wat we eind januari in Rijkerswoerd willen nemen.

Ook is aandacht gevraagd voor beschikbare subsidiepotten per wijk, daar is scheefgroei
in ontstaan, de wethouder heeft toegezegd dit op te pakken.
De vergaderdata 2020 van het platform worden goedgekeurd. De netwerkborrel is 13
januari gepland.
3. Mededelingen en vragen organisaties
3.1. Fietspad Kruisstraat.
Niet alle bewoners vinden halfverharding en de breedte van 1 meter een goede
oplossing, zij vinden oa snelheid verminderende maatregelen voor alle
fietsgebruikers een betere. Op Nextdoor vindt daar een discussie over plaats, de
reactie op de ingediende zienswijzen wordt afgewacht.
Er wordt gedacht om toch een wandelverbinding naar de Huissensedijk aan te
brengen. Er komt mogelijk ook een bruggetje vanaf het sportveld naar de Woerdse
wal, geeft wellicht ook wat ontlasting.
In de gemeenteraad is afgelopen week gesproken over een fietsroute plan voor de
hele stad. Aan de aanwezige raadsleden wordt gevraagd ook aandacht te geven aan
de veiligheid van voetgangers (ook oversteken) op de fietsroutes in Rijkerswoerd
3.2. Sportcentrum.
Het extra parkeerterrein (60 plaatsen) aan de Lange Akkers is bijna gereed.
De financiering van het beweeg- en ontmoet-plein is rond, de planning is dat op 1
maart de eerste fase kan worden afgerond. De ronde zaal wordt opgeknapt, ook
ZZP-ers kunnen van deze ruimte gebruik maken.
3.3. Wijkplan 2020 team leefomgeving:
De bewoners van Rijkerswoerd worden geïnformeerd op 2 bijeenkomsten. Eén op
16e januari in de Hooijmaat, de ander op de 15e of 22ste januari in het wijkcentrum
de Pas, aanvang 19.30 uur.
3.4. Sinds kort kunnen de meldingen openbare ruimte ook gedaan worden via de Fixi app
van Decos.
3.5. Werkgroep Veilig in de Wijk
Via het woerdje en aparte bijeenkomsten zullen de bevindingen van het “boefje”
worden teruggekoppeld naar de bewoners.
De werkgroep heeft inmiddels ook een aparte facebook pagina.
Gevraagd wordt om ook een webpagina te krijgen op Rijkerswoerd.info. Dick zal dit
komende week bespreken.
Voor de aanschaf van oa extra borden is naar schatting € 5500,- nodig.
De subsidiepot van het platform heeft daarvoor onvoldoende ruimte, wellicht kan
het aantal borden nog geoptimaliseerd worden.
4. Subsidieaanvragen
4.1. 2019-023 Multiculturele kerstbrunch op 22 december in het gebouw van de school
Madelief, € 400 wordt goedgekeurd, mooi initiatief.
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4.2. Aanvulling tekort van € 136,- op uitgaven 2019 Rumah Baru wordt goedgekeurd.
5. Werkgroep Voortgang werkgroep AED
Totaal hebben zich 106 mensen voor de reanimatiecursus aangemeld, de eerste start op
18 december. Uitgezocht wordt hoe de benodigde AED’s gefinancierd kunnen worden,
hiervoor is wel wat ondersteuning nodig.
6. Activiteitenoverzicht Rijkerswoerd.
Met inbreng van de aanwezigen zal het overzicht (bijlage agenda) verder gecompleteerd
worden.
Het zijn meer dan 60 activiteiten voor jong en oud, de middengroepen worden nog wat
gemist.
7. Werkgroep Openbare ruimte
1.1. Het klimaatcafé was een succes (zie ook bijlage bij uitnodiging). In de komende
vergadering bespreekt de wekgroep het vervolg.
De stadslandbouw gaat een aantal vergroeningsprojecten ondersteunen.
1.2. Er heeft een gesprek plaats gevonden met Stichting Uiterwaarden over het Zeegbos.
De stichting ( is nu een BV) wil er vanaf en is bereid nog wat geld mee te geven voor
het onderhoud in de komende jaren. In afwachting van definitieve besluitvorming
kunnen er geen activiteiten zoals een speelveld in gerealiseerd worden.
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
- Wat zou helpen om de besluitvorming in de komende jaren wat makkelijker te
maken en te borgen, is een lange termijn visie over alle aspecten van de wijk en haar
bewoners. Wellicht een onderwerp om eind januari in het nog te plannen overleg in
te brengen.
- B&W wil graag praktische ideeën horen over het toepassen van circulaire economie
in de wijk en stad. Deze ideeën kunnen doorgeven worden aan Bart.
- Op het sportterrein wordt ook een sportieve activiteit voor Ouderen georganiseerd,
“walking football” !
9. Sluiting
22.00 uur
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