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Hans Kemper, Bea Boor, José Faassen, Cees Lansbergen, Bart
Lichtenberg, Steven de la Fosse, Roland Gerritsen, Nicolette
Jacques van Gestel, Nanna Versteeg,
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Verslag:
1. Opening
Kennismakingsronde
2. Mededelingen bestuur
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 9 december 2019 wordt goedgekeurd.
- Buurtmaaltijden: aan de laatste bijeenkomst hebben acht bewoners deelgenomen.
Hans heeft gesproken met de stadskok. Er zal meer publiciteit gegeven worden. Ook
de Zonnebloem wordt geïnformeerd. De data worden op de website gezet (actie
Cees). Voorgesteld wordt om ook gebruik te maken van Facebook, Nextdoor,
aankondigingen in het winkelcentrum en Ramah Baru te informeren.
- Bewonersparticipatie: discussie vindt plaats op 30 januari met motto ‘een gezellige
wijk maak je samen’(bewoners onderling en samen met gemeente). Er hebben zich
22 deelnemers opgegeven.
- Burgerparticipatie, initiatief gemeenteraad: aan het rondetafelgesprek hebben vanuit
Rijkerswoerd Hans en Cees deelgenomen. De deelnemers benadrukten vooral dat
burgerparticipatie een andere opstelling van het ambtenarenapparaat vraagt en ook
dat de communicatie aanmerkelijk verbeterd moet worden.
- Wijkaanpak gemeente: wordt op 11 februari geëvalueerd. Ook de verschillen in
toegekende subsidies per wijk komt daar aan de orde. Hans en Steven nemen
hieraan deel.
- Voorlichting/discussie Burgerparticipatie: omgevingswet op 18 februari, ook hiervoor
zijn een aantal vertegenwoordigers van bewoners uitgenodigd.
- Vraag vanuit bewoner: naar het standpunt van het platform over Biomassacentrale in
Bemmel. Het gebruik van Biomassa is een politieke discussie, geen zaak van het
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platform. De mogelijke luchtvervuiling is dit wel, afgesproken is dat Cees uitzoekt
welke normen hiervoor gehanteerd worden/zijn.
Het bedrag van subsidieaanvragen overstijgt dit jaar de beschikbare subsidie. De
vraag is hoe wij hiermee om moeten gaan. Op de platformvergadering van 2 maart
a.s. komt dit onderwerp op de agenda.

3. Mededelingen en vragen organisaties
3.1.Voetpad langs fietspad Kruisstraat: geen nieuws, er is nog geen terugkoppeling
ontvangen over de ingediende zienswijzen.
3.2.Bruggetje naar Lingezegen: het opgemaakte contract ligt ter ondertekening bij de
eigenaren van de grond.
3.3.Wijkplan 2020 Team Leefomgeving: totaal ca. 70 bewoners van Rijkerswoerd
hebben zich laten informeren over het wijkactieplan TeamLeefomgeving en hebben
daarna deelgenomen aan de geanimeerde discussie over aan te pakken zaken. De
deelnemers krijgen hiervan een terugkoppeling.
3.4.De gecommuniceerde regels rondom het meer vergroenen van de wijk zijn zodanig
dat de initiatiefnemers er geen heil meer inzien. Bart betreurt dit en pakt dit met
betrokkenen op.
3.5.Zondag 2 februari van 13.00 – 17.00 uur is er weer “Muziek bij de buren”. Zie ook
muziekbijdeburen.nl .
4. Subsidieaanvragen
4.1.2020-01 Focus á Locus: aanvraag € 1.000,--. Dit is vanwege verminderde subsidie
vanuit andere potjes hoger dan voorgaande jaren. Na stemming en de discussie gaat
de meerderheid van de stemhebbende leden akkoord om € 750,-- definitief toe te
kennen en vraagt om de indieners te bezien of de uitgaven voor reclame verminderd
kunnen worden door gebruik te maken van andere media. Mocht de continuïteit van
de activiteit door te weinig budget in gevaar komen, gaat de vergadering akkoord
om de resterende € 250,-- alsnog toe te kennen.
4.2.2020-02 AED voor wijk Polderdrift: aanvraag € 1.662,--. Voor het totale AED project
zijn meerdere AED’s nodig, het wijkbudget is hiervoor niet toereikend. Andere
subsidiemogelijkheden moeten onderzocht worden. In verband hiermede wordt
deze aanvraag aangehouden tot er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden.
4.3.2020-03 Kunstcafé Rijkerswoerd: aanvraag € 700,--. Dit is de afgelopen twee jaar elk
jaar met € 100,-- gestegen. De stemhebbende leden gaan akkoord. Het verzoek om
volgend jaar het bedrag van de aanvraag op ditzelfde niveau te houden.
5. Stand van zaken Wijkactieplan
5.1. Wandelen e.d.: ommetjes in Zeegbos zijn in kaart gebracht, realisering is tot nader
orde niet mogelijk. Verbinding met park Lingezegen op twee plaatsen loopt nog.
Aan de verhalenroutes is nog geen aandacht besteed. Op een aantal plaatsen is de
toegankelijkheid voor scootmobiels verbeterd.
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5.2. Verkeersveiligheid: parkeren bij de Pas is opgelost. Met betrekking tot de
verkeersveiligheid is er behoefte om het totaal aan verkeersonveilige plaatsen in
kaart te brengen. De gemeente heeft een overzicht van onveilige
verkeerssituaties. Afgesproken wordt dat Bart, Steven en Cees via een aparte
bijeenkomst hier inzage in geven.
5.3. Project overlast hondenpoep en ganzen loopt: promotie adoptie afvalbakken en
blikvangers nog niets aan gedaan. Project vergroening is geïnitieerd maar loopt
nog niet goed zie pt 4.3.
5.4. Jongeren: de afdeling sport inventariseert de behoefte en mogelijkheden van een
Halfpipe op het groene plein.
5.5. AED project: totaal 106 mensen hebben zich aangemeld voor de reanimatie
cursussen, de eerste diploma’s zijn uitgereikt. Subsidiëring en benodigde AED’s is
in onderzoek.
5.6. Veiligheid in de wijk: op 5 maart 19.30 uur is er een terugkoppeling gepland van
het project “Boefje in de Wijk”.
5.7. Alert in de wijk: de WhatsApp groepen zijn weer opgestart.
Op de Pythagorasstraat is er overlast van hangjongeren. In overleg met alle
betrokkenen is de problematiek doorgesproken en zijn afspraken gemaakt. Er
wordt gezocht naar een nieuwe hangplek voor deze jongeren
5.8. ZZP’ers e.d.: project loopt, zie de aankleding van de vergaderruimte.
5.9. Veiligheid (overlast): het winkelcentrum is veel veiliger geworden, zie verder pt
5.2.
5.10. Zeegbos. Zie 5.1
Gebruik kracht bewoners in de sociale sector. Loopt indirect via de initiatieven mbt het
vergroten van de burgerparticipatie.
6. Begroting 2020 en verantwoording 2019
Komt de volgende vergadering aan de orde.
7. Voortgang AED project
Zie 5.5
8. Werkgroep Openbare ruimte
- Hondenoverlast project wacht op antwoord gemeente over financiering afvalbakken
- Ganzen wacht op antwoord gemeente met betrekking tot voorstel gebruik lasers.
- Problematiek (veiligheid en wortels). Populieren in Gaardenhage gaat besproken
worden met bewoners.
- Als een mogelijk vervolg op het Klimaatcafe wordt gedacht aan de organisatie van een
klimaattour (voorbeelden laten zien van vergroening en energie transitie)
- Zie verder ptn 3.1, 3.2, 3.4, 5.1, 5.2 en 5.3
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9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
- Op een aantal plaatsen is meer vergroening aangebracht tegen de gevels. Het
podium is nogal stenig.
- De Coop gaat weg en de Aldi gaat uitbreiden, er komen mogelijk ook nog wat
kleinere winkels.
- Gevraagd wordt naar de participatie van de SIZA, je hoort er weinig van.
10. Sluiting
22.05 uur
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