Verslag Bewonersplatform 2 maart 2020
Datum

2 maart 2020

Tijd

20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats

Wijk-, Sportcentrum de Pas 44 Rijkerswoerd

Aanwezig

Hans Kemper(voorzitter), Bea Boor (penningmeester), Yvonne Nuis
(verslaglegging), Tom de Koning (bestuurslid),
Leden: Steven de la Fosse (Veilig in de Wijk), Nicolette Reneman (VVE
Huissensedijk) Jac. van Gestel, Josan Tielen, Nanna Versteeg
Gemeente Arnhem: Sabrina Puijn (wijkagent).
Rijnstad: Mascha Geurts (opbouwwerker)
Bewoner: André van Zuilen,
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Opening(20.03)
Kennismakingsronde
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Mededelingen bestuur
- Roland Gerritsen mag de komende 6 weken geen vergaderingen
bijwonen, vandaar zijn afwezigheid (medische beperking).
- Hans stelt voor om Yvonne Nuis lid te maken van BP. Dit wordt
goedgekeurd.
2.1

Het verslag van de vorige vergadering d.d. 27 januari 2020 wordt
goedgekeurd (Cees Lansbergen wordt bedankt).
Vraag/reactie op verslag:
- Bewonersparticipatie op 30 januari krijgt een vervolg op 30
maart a.s.
- Bij punt 3/3.3.; wijkplan 2020 presentatie van Team LO, vraagt
men zich af wanneer er een terugkoppeling te verwachten is.
Aangezien gemeente Arnhem/Team LO (B.L) niet aanwezig/geen
vervanging heeft geregeld, kan men hier niets over zeggen.
- Punt 3.4; Inmiddels is er contact gelegd met Team LO (B.L) en
zijn er in overleg nog twee projecten actueel inzake
vergroening. Er zal een evaluatie en workshops plaatsvinden
(hoe werkt vergroening). De communicatie zal via het Woerdje
verlopen.
- Punt 5.6.; Er zal in samenwerking met gemeente Arnhem (Team

Bijl.1

LO) en werkgroep Openbare Ruimte (OR) en bewoners een
schouw plaatsvinden gericht op, in eerste instantie, veiligheid in
de wijk. Omdat het anders te groot wordt en men met kleine
stapjes een goed resultaat wil bereiken. De andere punten die
door de bewoners worden aangedragen waar zij tegenaan lopen,
zullen uitgewerkt worden en op een later moment aan de orde
komen.
2.2

Bijeenkomst en vervolg actualisering Spelregels Wijkaanpak
11 februari 2020.

Bijl.2

Terugblik/uitwerking open vragen mentimeter programma,
stellingen en feedback bewoners:
Hans K. en Steven hebben hieraan deelgenomen. Hans geeft aan
dat dit leerzaam was om te kijken hoe het in andere wijken gaat
en ook om niet telkens het ‘wiel’ uit te vinden. De spelregels van
2014 voldoen niet meer. Er moet een basis principe komen.
Spelregels moeten breder dan alleen het wijkplatform zijn. Ook
blijkt dat wij met de meeste bewoners net zoveel budget hebben
als wijken met minder aantal bewoners. Het is onduidelijk hoe de
verdeling van de begroting verdeeld is in de wijken. Wat is het
criterium in deze verdeling. Dit is nergens terug te vinden. Er komt
één vertegenwoordiger uit iedere wijk die meedenkt en
terugkoppeling geeft aan het bewonersplatform. De organisatie wil
nieuwe regels neerzetten en bewoners erbij betrekken. Inbreng
van de bewoners is dus echt van belang.

Bijl.3

Vervolg: Meedenkgroep dinsdagavonden 10 en 24 maart; nieuwe
spelregels bewonersparticipatie. Vertegenwoordiger per wijk,
voorstel:
Hans Kemper is vertegenwoordiger vanuit onze wijk.
2.3

Samengaan bewonersplatform en wijkvereniging Rijkerswoerd,
adviesbrigade, stand van zaken:
Hans geeft aan dat het soms niet meer uit te leggen is en ook niet
duidelijk is voor bewoners wat wordt georganiseerd door BP en
Wijkvereniging. Daarom is het streven om deze twee organen
samen te voegen. Maar hoe moeten en gaan wij dit doen omdat BP
een stichting is en de Wijkvereniging een vereniging (wel met
terugloop aantal leden). Dick v.K. en Hans gaan om de tafel zitten
en nemen de tijd (streven is 1 januari 2021) om dit uit te zoeken
en duidelijkheid te geven over welke vorm wij op gaan (coöperatie
of anders). Voor de bewoners is het in ieder geval duidelijker als er
één organisatie is. Wij moeten er wel voor waken dat het gehele
budget (BP en WV) behouden blijft (met B.L. bespreken).
De vraag wordt gesteld of en hoe er samengewerkt kan worden. Er
zit nog een laag onder die wat problemen kunnen opleveren. Je
gaat met mensen om en het is niet alleen een juridisch of statutair
verhaal. Om goede samenwerking te creëren moet er goed
gesproken worden met de anderen die hierbij betrokken zijn vooral

vanuit de wijkvereniging. Goede communicatie om iedereen te
betrekken.
Hans geeft aan dat er tot nu toe goed is gereageerd en dat
iedereen een voorstander is. Hij heeft nog geen negatief geluid
gehoord.
Hans en Dick gaan reageren op het verslag (plan van aanpak)van
adviesbrigade dat kwam niet prettig over.
2.4

Bijeenkomst wat wijken weten op 17 maart 2020 op uitnodiging
bewonersoverleg Sint Marten / Sonsbeekkwartier:
Met deze groep is een denktank gevormd.
Mededelingen en vragen organisaties
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3.1

Werkgroep Veilig in de Wijk:
WhatsApp groepen en preventie (Steven):
Alle borden worden geïnventariseerd (Roland G. is met een lijst
bezig). Er wordt nog met drie grotere borden in de hoofdaders
gewerkt. Reden is dat er steeds meer straten zich aansluiten en er
geen borden meer worden aangeschaft. Het is een grote
kostenpost. Door straks deze grotere borden neer te zetten geven
wij aan dat heel Rijkerswoerd is beveiligd met WhatsApp
buurtpreventie. De kleinere borden, worden in het ‘buitengebied’
geplaatst (richting Huissensedijk, Mooieweg, Overmaat). Het
verplaatsen van de borden wordt door de gemeente (Team LO,
B.L) gedaan.
Ambulant jongerenwerk/jongerenraad:
Jongeren worden gevraagd mee te denken, hoe zij hun wijk zien,
wat ze willen (activiteiten, vrijwilligerswerk). Steven is samen met
Mascha en Timo, jongerenwerkers van Rijnstad hiermee begonnen.
Er worden flyers geplaatst en via social media wordt men
uitgenodigd aan deze jongerenraad mee te werken / aan deel te
nemen. Hiermee willen wij ook bereiken dat jong / oud zich gaat
verbinden. Ook door de overlast die er is, laten zien dat de
jongeren welwillend zijn.
Overlast - Pythagorasstraat(Steven):
Met meerdere instanties (politie / Rijnstad, jongerenwerker) is
deze overlast aangepakt, nog niet 100% opgelost maar is onder de
aandacht. Regelmatig komen er nog reacties van omwonenden dat
het weer eens mis is gegaan. Men zit er bovenop.
Eigen plek hangjongeren:
Met gemeente (Team LO) afgesproken dat er een vaste plek (JOP)
moet komen. Met B.L is overlegd waar, waarschijnlijk terrein
achter ESA. Tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Samenwerking Openbare ruimte / plannen:
Samen met Cees v.L. worden hier plannen over gemaakt hoe wij
met de werkgroep VidW kunnen samenwerken.
4.

Toelichting begroting 2020 Bewonersplatform (Bea B.)
Van ingediende voorstellen ontvangen en ook personen benaderd
om dit te doen. Restrictie is, aanvraag is niet gelijk een
toezegging. Hoe gaan wij dit besteden? Dit is een voorlopige
begroting en laat zien wat er ook uit verleden is aangevraagd. Dan
blijft er nog € 1.600,00 over. Hier en daar kan het nog iets minder
worden (borden verplaatsen wordt nu waarschijnlijk door
gemeente bekostigd). De diverse aanvragen waaronder
bijvoorbeeld, eten, zaalhuur, cultuur, bestuurskosten, zijn een
schatting van afgelopen jaar.
Vraag is om opnieuw spelregels van aanvraag te bepalen waaraan
criteria moet voldoen. Er komt nu discussie over hoe wij dit
bepalen. Voorbeeld; Focus à Locus die in andere wijken minder
budget krijgt ten opzichte van ons.
Voorstel; iedereen ontvangt de regels die er nu zijn met verzoek
kritisch te bekijken of deze nog van deze tijd zijn of dat deze
aangepast moeten worden. Volgende vergadering op de agenda.
PAUZE

5.

Besluitvorming over begroting Bewonersplatform 2020
Voorlopig gaan wij uit van de begroting zoals deze nu is opgesteld
en wordt deze goedgekeurd. Definitieve begroting, als definitieve
aanvragen zijn vastgesteld, volgt.

6.

Stadskok
De buurttafels:
Deze zijn een groot succes. Zowel bij de Hooijmaat als bij Sport-,
Wijkcentrum. De buurttafels zouden één keer in de twee weken
zijn. Voorstel is nu om dit één keer in de 6 weken te doen. Na 16
maart, zal de stadskok (Martijn) benaderd worden met betrekking
tot dit voorstel. Er zijn nog twee buurttafels te gaan.
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Voortgang / stand van zaken werkgroep AED (Hans K)
Hans is blij met de grote opkomst. Daarnaast gaat er een
samenwerking en kennisuitwisseling plaatsvinden met Schuytgraaf
en Stadseiland (Malburgen). Gemeentelijk subsidiebureau denkt
mee inzake de subsidie. Beleidsmedewerker wordt ook benaderd
om deze wijk met AED’s op de kaart te zetten. En wij redden het
ondanks, de toename van deelnemers, met het budget.
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Korte demonstratie Mentimeter (gebruik van smartphone)
Leuke introductie van deze mentimeter om deze ook voor ons in te
toekomst in te zetten. Vooral bij grote opkomst en je wilt wat
meten, ideaal om te gebruiken.

Bijl. 4
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Rondvraag
Aangegeven wordt dat Bart L. gemist wordt om vragen te stellen.
Bewoner(s) is teleurgesteld dat hij er niet is (één van de eigenaren
van stukje grond grenzend aan brug / park Lingezegen). Hij had
graag, Bart had toegezegd te komen, vragen hierover gesteld.
Bea geeft aan dat zij een meter heeft voor het meten van fijnstof.
Op de App, die hieraan gekoppeld is, kun je zien hoe de situatie is
met fijnstof. Bea geeft aan dat wie hier interesse in heeft je
hiervoor nog kunt aanmelden.
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Sluiting (Hans-voorzitter) 22.05
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