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Opening/Welkom
Hans heet iedereen welkom
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Verslag vorig platformoverleg 19 april
Het verslag van de vorige vergadering wordt na bespreking
goedgekeurd.
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Mededelingen bestuur
- Nieuw lid Petra Willemsen
Stelt zich voor, gaat Cees vervangen die op termijn gaat verhuizen
en weg gaat uit Rijkerswoerd. Zij heeft ervaring in infrastructuur.
- Nieuw lid Manouk Grootaarts
Stelt zich voor, gaat samen met Yvonne websitebeheer op zich
nemen en wordt onze journaliste op termijn met een eigen pagina
op de website. Zij zal op termijn web- en Facebookbeheer in zijn
totaliteit van Yvonne overnemen.
Iedereen is akkoord dat zij aantreden.
- Vrijwilligersvergoedingen
Steeds moeilijker om aan vrijwilligers te komen en daardoor wordt
er door het bestuur nagedacht hoe om te gaan met vergoedingen.
- Mededeling Kevin en Renée
Zie (hieronder eind van het verslag)
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Mededelingen Team Leefomgeving (Harm-Jan)
Het bruggetje achter WC is geplaatst. Deze mag nog niet in gebruik
genomen worden dit moet in overleg met de boer van het land waar
deze op aan sluit (i.v.m. eerste snede). Leuk om van de opening een
grote happening te maken na zoveel jaar wachten. TLO plant dit in en
komt hier z.s.m. op terug (september?).
Skatebaan: Termijn procedure inclusief de gelegenheid om bezwaren in
te dienen, is afgelopen. Er is nu opdracht gegeven om de skatebaan aan
te leggen. Daarna zal met de bewoners gekeken worden hoe het Plein
verder vorm kan krijgen.
JOP: Die wordt in de berm van Marga Klompélaan/Burg. Mastersingel
gezet. De jongeren vonden dit een leuke plek. Er start nog wel een
procedure waarin meerdere afdelingen in meebeslissen. Volgende stap is
officiële vergunning via de ODRA, dan bezwaartermijn en dan kan de
JOP mogelijk geplaatst worden op die plek (streefdatum dit jaar).
Uitkomsten brief wijkplan: 140 brieven zijn teruggekomen voor de drie
wijken en er zijn aardig wat acties aangedragen c.q. punten genoemd.
Punten voor Rijkerswoerd worden eruit gehaald en geïnventariseerd. Dit
wordt samen met het bestaande actieplan 2019-2021 gevoegd en tot
één nieuw actieplan voor Rijkerswoerd gemaakt.
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Aanvragen wijkbudget
Bijdrage Rijnstad zomeractiviteiten € 250,00. Deze wordt goedgekeurd.
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Voortgang werkgroep Veilig in de Wijk (Cees, Petra, Steven,
Jolien)
Er kwam via WhatsApp wijkpreventie een melding binnen van een groep
die eieren aan het gooien waren in de wijk. Dit is direct door wijkagent
opgepakt en stopgezet.

7

Voortgang communicatie/redactie (Yvonne, Manouk)
Frans will graag meewerken aan het communicatieplan
van het wijkplatform. Hij geeft aan dat er nog steeds onduidelijkheid is
met betrekking tot de nieuw samengevoegde organisatie. Men weet nog
steeds niet wat en wie verantwoordelijk is. Hans geeft aan dat dit meer
te maken heeft met de partnerorganisaties of groepen die er zijn die
vaak dezelfde activiteiten organiseren. Wij zouden een schema/overzicht
moeten maken waarin de verschillende organisaties staan met de
onderlinge relaties en dat eventueel op de website zetten.
Cees merkt op dat een verhaaltje voor Het Woerdje van het verslag er
niet meer in staat. Yvonne geeft aan dat dit mede komt door het gebrek
aan tijd/vrijwilligers en keuzes die gemaakt worden, prioriteiten stellen.
Frans wil het verslag wel toegestuurd krijgen om hier een stukje voor in
Het Woerdje te maken.
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Rondvraag | WvttK
Bianca geeft aan dat zij nieuw is bij SWOA en dat zij voor mensen in de
wijk makkelijker benaderbaar is. Aankomende vrijdag een afspraak met

Dick van Kleef. Voortaan is zij het aanspreekpunt.
Frans: WBTR gaat per 1 juli van start. Hans geeft aan dat wij hiermee
bezig zijn om onze statuten te herzien of nieuw op te zetten. En andere
zaken, zoals functiebeschrijvingen e.d. Wordt vervolgd!
Hans: is benaderd door wijkbewoner over een perceel die aandacht
behoeft (verwaarlozing, aangezicht van de wijk e.d.). Zowel politie,
handhaving of gemeente doet hier niets aan dus of wij willen
bemiddelen. Dat hebben wij van de hand gewezen omdat wij geen
sociale controle uitoefenen. Harm-Jan geeft aan dat handhaving alleen
kan als bekend is wie eigenaar is, iedereen mag zelf bepalen wat hij/zij
met zijn perceel doet. Echter als er gevaarlijke overlast is (ongedierte
o.i.d.) dan kan gemeente een brief sturen.

Reacties zie punt 3:
Kevin (wijk BOA)
Meerdere bezorgdiensten zijn aangesproken over hun rijgedrag met scooters/brommers,
in Rijkerswoerd. Op het snelfietspad wordt veel gecontroleerd.
Binnenkort wil ik een project op starten met betrekking tot hondenpoep overlast. Het
doel van het project is hondenbezitters waarschuwen en zo nodig bekeuren als ze hun
poep niet opruimen.
Ik ben met TLO in gesprek over de vele parkeermeldingen.
Renée de Ruiter:
Ik heb één aanvulling: "meer groen " gaat om het project
"steen eruit, groen erin". Er was een budgetstop vanuit de gemeente. Vraag is of er weer
budget is? Want in principe heb je de Stadslandbouw niet nodig om e.e.a. te realiseren,
maar een enthousiast clubje buren. Ik zou nog graag wat doen in mijn straat (Glenn
Millerstraat).
Ook een paar complimenten aan de gemeente:
1) Ganzenoverlast:
Ik ben heel blij met het bord verboden te voeren bij de brug over de vijver bij het
groene plein. Ik heb het idee dat het helpt om de aanwas aan ganzen tegen te gaan. Ik
heb mensen kunnen aanspreken. En het lijkt erop dat er een kwart minder ganzen zijn
ten opzichte van voorgaande jaren. Ik denk ook mede door park Lingezegen en
misschien door ander snoeibeleid. Veel mensen zijn er blij mee.
2) Snoeibeleid / zaaigoed:
Er wordt sinds 2 jaar een goed snoeibeleid gehanteerd.... goed voor de biodiversiteit. En
er is veel aan inzaaien van perken en boomspiegels gedaan, we genieten er elke dag
van.
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