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Opening/Welkom
Hans heet iedereen welkom
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Verslag vorig platformoverleg 8 maart
Het verslag van de vorige vergadering wordt hiermee goedgekeurd.
Bruggetje wordt begin mei gerealiseerd.
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Mededelingen bestuur
- Nieuw lid Petra Willemsen
Helaas was zij niet aanwezig om zich voor te stellen.
- Voortgang herijking spelregels Arnhemse wijkaanpak
Donderdag wordt dit in een kleine sessie verder besproken.

4

Mededelingen Team Leefomgeving (Harm-Jan, Aline Pothof)
- Brief wijkprogramma 2022
De bedoeling was dat deze brief vooraf met ons gedeeld zou worden.
Vanwege deadline is dit niet gebeurd. Dit betreurt TLO en zal dit proces
anders in gaan richten. TLO heeft 66 reacties ontvangen, ongeveer de
helft vanuit Rijkerswoerd.
Hondenpoep, zwerfvuil en parkeren zijn wel de grote kwesties die door
de inwoners genoemd worden.
Cees benadrukt dat een 10 jarenplan echt van de grond moet komen.

Er zal gezien de bovenstaande punten ook Arnhem breed gekeken
worden, meerdere wijken hebben dezelfde klachten, hoe dat op te
pakken. Aangezien alles nog niet helemaal verwerkt is, is er nog geen
zicht op het totaalplaatje. Teams van andere wijken werken inmiddels
steeds meer samen met de inwoners/bewoners en overleggen.
Cees geeft aan dat m.n. hondenpoep er destijds door de gemeente
aangegeven werd dat inwoners zelf de vuilnisbakken met hondenpoep
moeten legen. Cees moest dus op zoek naar vrijwillige beheerders van
de prullenbakken. In andere wijken (Arnhem-Noord) is er hulp van
groep vrijwilligers (met een beperking) die meehelpen.
Er moet ook meer voor de ouderen worden gedaan, zeker door Covid-19
is de inloop stopgezet, die gelukkig nu weer met behulp van subsidie bij
ESA in gang wordt gezet.
- Waterschap
Prima dat zij een keer langskomen bij het overleg van het wijkplatform
om hierover te praten. TLO zal hierin bemiddelen.
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Sociaal Wijkteam (Malou en Mariken)
- Wat speelt er vanuit de inwoners(inloopplekken)
Veel signalen uit Rijkerswoerd, 1 op de 8 kinderen is bij jeugdzorg
bekend met problemen, 1 op de 5 inzake de ouderen.
- Project op de scholen vanuit Kansrijk oproeien en tegengaan
huishoudelijk geweld/kindermishandeling
Samen met de scholen wordt hieraan gewerkt om dit tegen te gaan.
- Verbinding met het wijkteam
Hoe kan er samen opgetrokken worden, wat is er nodig. Voorstel Yvonne
om toch vanuit de gemeente actief te gaan zoeken naar een
ontmoetingsplek om eenzaamheid maar ook verbinding te maken met
jong/oud. Hierdoor kan er vanuit wijkplatform ook actiever ingespeeld
worden op activiteiten die nodig zijn in zo’n ontmoetingsplek. Bingo,
kaartmiddagen enzovoort. Breng jong/oud op één plek samen. Ga zo
ook activiteiten organiseren waarbij dit kan. Yvonne geeft aan dat
stadslandbouw een ideale plek is om dit te organiseren of eventueel in
samenwerking met de Hooijmaat. Maar er moet hierin wat gebeuren.
ESA is niet de ideale plek alleen hiervoor. Het is ons destijds ontnomen
(wijkcentrum) maar je hoort dat er weer behoefte is aan zo’n plek.
Mascha geeft aan dat zij (Rijnstad) bezig zijn met een jaarplan om dit te
realiseren jong/oud samen brengen. Zo is er ook een wandelpilot gestart
waarin de jongeren met de ouderen een wandelochtend hebben. Dit is
een groot succes.
Yvonne geeft aan dat de nieuwsbrief ook met ons wordt gedeeld om zo
meer naamsbekendheid hieraan te geven.
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Voortgang werkgroep Groene Plein (Jolien)
Dit is even stopgezet in afwachting van de skatebaan. Daarna zal er
weer met de bewoners gepraat worden over de invulling van het plein.
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Voortgang communicatie o.a. website (Yvonne/Steven)
Dick geeft aan dat er een gesprek is geweest met de redactieleden van
Het Woerdje om samen een centraal team redactie op te starten waarin

meerdere expertises met elkaar praten over wat kan beter, anders of
hoe pakken wij het samen aan. Er moet meer afgestemd worden qua
communicatie naar buiten. Frans Lommen, Yvonne en Dick gaan een
communicatieplan maken binnenkort.
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Voortgang Jongerenraad (Steven/Jolien)
Er zijn meerdere pogingen gedaan om dit van de grond te krijgen. Er is
veel weerstand vanuit de jongeren zelf. Zij geloven niet meer in het
systeem omdat zij de ervaring hebben dat er zaken worden afgepakt
(container) en dat er niet naar hen geluisterd wordt. Sommige jongeren
verknallen het voor anderen en geven elkaar de schuld (de LaarRijkerswoerd).
Dinsdagavond 20 april gaan Harm-Jan, Timo, Jolien en Steven op safari,
d.w.z. op zoek naar de jongeren om met hen te praten over de JOP die
er gaat komen en hoe zij hierin staan. De plek zal hoogstwaarschijnlijk
achter het CBR zijn daar hebben wijkbewoners nagenoeg geen overlast
van.
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Veilig in de Wijk, verkeersveiligheid (Cees/Petra) en overlast
(Steven)
De werkgroep parkeren/verkeersveiligheid is laatst bijeen gekomen om
het probleem Rijkerswoerd-Oost te bepraten. Wat is eraan te doen, een
mobiliteitsteam gaat zich hierover buigen wat de mogelijkheden zijn. Dit
zal beperkt zijn omdat er niet veel groen ingeleverd kan worden. Wordt
vervolgd. Er wordt ook gedacht aan deel-mobiliteit vanuit de gemeente.
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Rondvraag | WvttK
Kevin heeft zich afgemeld, maar gaf aan dat er de laatste tijd veel
brommers op de Kruisstraat zijn bekeurd. Of dit uiteindelijk wat gaat
opleveren zal de tijd leren.
Renée de Ruiter heeft zich afgemeld maar had 3 vragen. Die reeds aan
haar zijn teruggekoppeld (regentonsubsidie vervalt, klimaatcafé, meer
groen is door weinig animo vervallen) en parkje bij Willem Dreessingel
wordt binnenkort aangepakt zijn bezig met een plan hiervoor).
Jeanet geeft aan dat de BioMascentral eind april van start gaat. De
meters die door diverse personen zijn aangeschaft hebben tot nu toe
geen negatieve resultaten gehad. De tijd zal uitmaken of dit met start
van de centrale anders zal uitpakken. Wordt vervolgd.
Tom geeft aan dat de tropische kas is gerealiseerd en een succes is.
Joris neemt een aantal punten, benoemd op de agenda vandaag, mee in
de raadsvergadering (hondenpoep, parkeren, overlast jongeren).
Hans Geerlings geeft aan waarom de Herijkingsregels niet op de website
staan, dit is bij Vredenburg wel het geval en heeft hij vandaaruit
gedownload. Hans K geeft aan dat, zolang het concept is, dit niet
gedeeld wordt. Hij zal dit opnemen met Marlies Leupen of dit correct is of
dat het toch vrijgegeven mag worden.
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