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Opening/Welkom
Hans heet iedereen welkom.
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Mededelingen bestuur | Verslag 23 november 2020
Het verslag van de vorige vergadering wordt hiermee goedgekeurd.

3

Kennismaking TLO (tot 20.30 uur)
Aline heeft portefeuille welzijn, communicatie en onderwijs. Harm Jan de
portefeuille openbare ruimte (groen, wegen), sport en sportbedrijf, kunst
en cultuur. Carla portefeuille zorg, veiligheid, armoede,
laaggeletterdheid.
Overige en ouderen zal met het team besproken worden. Communicatie
is voor een ieder aanspreekpunt per thema. Verdeling thema’s is nog in
concept zodra dit definitief is zal dat richting bewoners gecommuniceerd
worden.

4.

Stand van zaken wijkplatform website
Er is een nieuwe website die eind januari life gaat. Deze zal nog wel op
een aantal fronten aangevuld moeten worden. De website wordt duidelijk
meer interactief. Dat houdt in onder andere in dat bewoners mee kunnen
discussieren over nieuwsitems en dat polls en enquetes ook mogelijk

worden. Uiteindelijk zou het zelfs mogelijk moeten zijn dat bewoners via
de website kunnen stemmen over aanvragen uit het bewonersbudget.
5

Stand van zaken herijking | spelregels wijkaanpak
Mw Leupen heeft een voorstel voor de herijking van de
bewonersbudgetten voor alle wijken meegedeeld. Voor Rijkerswoerd is
dit voor Hans teleurstellend. Omdat we de wijk zijn met de meeste
inwoners had hij juist een ophoging verwacht. dat is echter in beide
scenario’s teleurstellend lager dan voorheen. Het past gelukkig wel net
binnen de begroting. De bijdragen voor beide organisaties
wijkvereniging en bewonersplatform zijn daarin meegenomen.
Aanstaande dinsdagavond 2 februari is er weer een sessie met de
meedenkgroep over het voorstel voor de herziening van de budgetten.
Marrijs biedt aan dat Hans contact met hem hierover op mag nemen.

6.

Voortgang werkgroep Groene Plein | Jolien
Frustrerend stil, terwijl ouders, scholen zitten te springen om actie.
Wanneer komt de skatebaan? De jongeren zijn nu rustig. BOA heeft wel
gesprek gehouden bij de Pythagorasstraat terwijl er geen overlast
meldingen waren.
Dick geeft aan dat gesprekspartners bij elkaar hebben gezeten in
wijkcentrum (vorig jaar november). Maar nu moet het wel in gang gezet
worden. Komt er een vervolg? Vergunning is ingediend maar niet in
behandeling genomen (buiten behandeling gesteld). De benodigde
documenten waren niet voorhanden. Vergunning moet nu opnieuw
ingediend worden door het sportbedrijf, maar dan wel volledig.
Bezwaar is ingediend, maar omdat er geen vergunning aanvraag is zal
dat ook opnieuw moeten.
Aanvraag is van tafel geveegd (stukken ontbraken) dus er moet een
nieuwe vergunning aangevraagd worden dus moeten er ook opnieuw
bezwaren ingediend (kunnen) worden.
Ook de enthousiaste bewoners die voor zijn moeten aan woord komen,
hier zal extra aandacht naar uit moeten gaan.
In Rijkerswoerd is de behoefte / noodzaak om meer verspreid iets aan
te bieden voor de diverse leeftijdsgroepen. De jongeren moeten er actief
bij betrokken worden waar zij zelf behoefte aan hebben. Jolien onderkent
nu voorlopig twee categoriën; 10 – 16 jaar en 16 – 24 jaar met zeer
verschillende behoeften en verwachtingen.

7.

Voortgang communicatie/redactie | Yvonne
Graag zoveel mogelijk communicatie om zo bewoners te blijven
informeren ook al is de inhoud niet altijd volledig. Beter weinig zeggen
maar wel in beeld blijven is hard nodig.

8.

Veilig in de Wijk | Stand van zaken |Cees
Gesprek Cees met Harm Jan over parkeeroverlast in Rijkerswoerd Oost.
Harm Jan zou nog terugkomen over aanpak van clusters en onveilige
situatie.
Bilateraal is misschien een optie om met elkaar dit regelmatig te houden
om van situatie op de hoogte te zijn. Dit geldt ook voor de andere
aandachtsgebieden.

9.

Rondvraag | WvttK
Communicatie, communicatie is het toverwoord dat duidelijk nog steeds
ontbreekt.
Carla geeft aan dat het bord bij de playground achter het winkelcentrum
weer op verzoek van bewoners terug is. Harm Jan geeft aan dat overlast
een stedelijk probleem aan het worden is.
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar bijdrage en tot een volgende
keer.
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