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Opening/Welkom
Hans heet iedereen welkom
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Mededelingen bestuur | verslag 25 januari 2021
Het verslag van de vorige vergadering wordt hiermee goedgekeurd.

3

Begroting 2021
Hans neemt deze door met iedereen. Een aantal activiteiten die hierop
staan zijn vorig jaar niet doorgegaan (Focus/Locus, Boot in de Sloot,
Kunstcafé). Het is een raming en het is afwachten op aanvragen die
binnenkomen en of Covid-19 het toelaat om weer breder te organiseren.
Subsidie-afdeling wordt ingelicht dat bedrag van vorig jaar wordt ingezet
voor 2021.

4.

Werkgroep Groene Plein (Jolien)
Er is aan de kant van wijkplatform/Jolien onduidelijkheid hoe de invulling
van het plein eruit gaat zien. Carla geeft aan dat half maart de
vergunning wordt afgegeven. Bezwaarprocedure wordt afgerond en dan
zal het van start gaan. Beweging is er en er komt een oplossing.
Gezamenlijk vertrekpunt en dat zal zeker helpen in de communicatie.
Ook de scholen denken mee. José vraagt wie de bankjes die er ineens
staan, heeft bekostigd. Bart namens TLO. Verzoek om dit ook elders in
de wijk te plaatsen. Harm-Jan geeft aan dat de randen van Rijkerswoerd
betrokken moeten worden. Maar de wethouder (HdV) is geen
voorstander, Cees geeft aan je krijgt geld maar dan moet je het verder
overnemen. Harm-Jan zal hier in duiken. Het blijkt duidelijk dat er een

langere termijn plan gemaakt moet worden. Dit is al meerdere keren
door Cees aangegeven. Het moet een meerjarenplan voor minstens 5
jaar worden, waarin zekerheid is dat dingen worden meegenomen.
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Voortgang communicatie website (Yvonne/Steven)
Iedereen vindt de website goed. Echter Cees geeft aan dat voor, met
name ouderen mensen, de lichtheid van de letters onduidelijk is en ook
teveel wit overgangen. Hier wordt naar gekeken en waar kan aangepast.
De website moet hier en daar nog zeker aangevuld worden, gaande weg
zal dit gebeuren.

6.

Voortgang Jongerenraad (Jolien/Steven)
Iemand heeft zich aangemeld voor de jongerenraad. Jolien heeft haar
nog niet gesproken dus weet niet in hoeverre zij het doet vanuit haar
studie of dat ze daadwerkelijk wat wil betekenen voor de wijk. Een
jongen heeft een reactie gegeven over de playground en een pad omdat
hij in een rolstoel zit en daar graag gebruik van wil maken. José heeft
gesproken met Roshwita van Klinket die hier ook een opmerking over
heeft gemaakt dat kinderen met kleischoenen binnenkomen in de school.
Harm-Jan geeft aan dat wij bij elkaar moeten komen om te kijken hoe
wij dit gezamenlijk op een leuke manier kunnen oplossen.

7.

Veilig in de Wijk / verkeerssituatie (Cees) overlast (Steven)
De kaart geeft de verkeerssituatie aan in de wijk. Naar aanleiding van de
website en flyer zijn er reacties binnengekomen. Vooral de reactie van
bonnen in plaats van wat aan de parkeeroverlast te doen. Tweede is
zaken te clusteren. Vooral rondom het winkelcentrum met name de
overgang vanuit de Jumbo waar geen stoplichten zijn. Auto’s rijden te
hard en het is onoverzichtelijk. Voorstel om met een paar mensen te
gaan kijken. Dan de oversteekjes van snelfietspad. Voetpad wordt niet
door iedereen gebruikt en loopt niet lekker. En het voetpad richting
Huissensedijk. Gamma ingang moet nu geëvalueerd worden. Appelgaard
de oversteekplaats is niet beveiligd en zeer gevaarlijk. En er wordt veel
te hard gereden. Parkeren Rijkerswoerd-Oost worden alleen bekeurd die
gevaarlijk staan. Brommers worden niet toegestaan op de Kruisstraat,
scooters wel, meer dan 45 km rijden niet. Snelheid bekeuren doet
politie, Kevin gaat met Edwin in overleg om een keer een actie te
ondernemen. Kevin zal een voorstel doen om dit te delen op website,
facebook e.d. (soort van waarschuwing en daarna bekeuren). Ook het
punt bij Rijkerswoerdse weg (Rijnwaalpad richting Elst) is in overleg met
provincie.
Wijzigingsplan Gaardehaage wordt dit jaar ingediend. Volkstuintjes
worden herverdeeld, Tiny houses, delen van de kavels worden verdeeld.
Sommige gaan naar de hoger raad omdat ze het niet eens zijn met
verplaatsen van de tuintjes naar de ‘paardenwei’.
Cees heeft inmiddels ook een opvolger waar hij nog fysiek mee in
gesprek moet. Haar naam is Petra, zij is bekend met infra structuur.

8.

TLO: wijziging Woerdse Wal / toestaan fietsers
Is honden losloopgebied dus fietsers mogen er komen volgens Harm-Jan.
Is het probleem dat het gewijzigd is zonder bewoners in te lichten is

vraag? Ja dus. Konijnen probleem is groot daar in het gebied ook bij
ESA. Gaten ontstaan wat een probleem is voor de sportjeugd.
9.

Rondvraag | WvttK
Problemen bij playground wat betreft overlast. Carla geeft aan dat er
bewoners worden gemobiliseerd om het hoger op te zoeken. Het is nu
eenmaal een gegeven dat er scholen staan en kinderen spelen.
Jolien: hoe staat het met het terrein achter Balorig. Job plaatsen o.i.d.
Harm-Jan geeft aan dat het privé eigendom is en dat dit problemen
oplevert. Het is toegankelijk maar Harm-Jan heeft er gekeken en is met
eigenaar van Balorig gaan praten die regelmatig de rotzooi opruimt. Dus
handhaving en politie zal daar regelmatig moeten controleren.
Renée: waarom buitenfitness bij ESA niet open is. Waar ligt dit aan. Het
is open maar als de beheerders stoppen gaan de hekken dicht. Zaterdag
stopt het door Corona eerder. De bedoeling is om op 17.00 uur te laten
afsluiten. Het is nu een complicerende factor in verband met Corona.
José: Hoe zit het met het bruggetje. Bart wil dit graag afhandelen en
volgens Harm-Jan is het lastig onderhandelen met de eigenaar van het
land maar dat het bruggetje er wel gaat komen. Hij zal bij Bart
navragen.
Dick: Er is een bijeenkomst geweest over het plein en het zou handig
zijn om zo’n vorm weer in het leven te roepen. In de wijk zijn er
namelijk problemen met de jeugd en er moet een zetje gegeven worden
om dit beheersbaar te maken. Dick refereert naar het grote overleg van
november 2020. Carla gaat hier achteraan.
Bedankt en tot ziens (22.11 uur)
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