Verslag
Datum

17 januari 2022

Tijd

20.00-22.00 uur

Plaats

Digitaal via Teams

Aanwezig

Dick, Hans, Bea, Jolien (verslaglegging), José Faasen, Nanna, David van
Lochem, Frans Lommen, Hans Geerlings, Harm Jan Kuipers, Faysal
Zouay, Nanna Versteeg, José Faassen
Afgemeld: Wijkagenten; Yvonne

1

Opening/Welkom
Dick opent het overleg

2

Verslag vorig platformoverleg 20 december 2021
Vraag over punt 3; er komt overleg met Hans en Yvonne over het
hondenbezit in de wijk. De gemeente wil de dogodisposals niet
faciliteren, maar kijkt wel naar andere wijken en gemeenten hoe zij met
het hondenbezit omgaat.

3

Mededelingen bestuur
Vorderingen Stadslandbouw – Er is overleg met SLB over een
samenwerking. Voordelen voor de wijk zijn dat we er bijeenkomsten
kunnen organiseren zoals vergaderingen en workshops. SLB kijkt op dit
moment naar de wensen en kosten. Na overleg met de leden gaan we
eerst de “quick win” zaken oppakken. Leden worden volgende overleg
verder bijgepraat.
Vrijwilligers op de kaart zetten – We willen graag weten wie de
vrijwilligers zijn binnen onze wijk. Deze willen we graag in het zonnetje
zetten.
Flexplekken Sport- en wijkcentrum – 300 ondernemers zijn nu thuis aan
het werk. Zij kunnen tegen schappelijk bedrag bij het sportcentrum
werken. Voordeel van daar werken is andere ondernemers zien en elkaar
versterken. Het sportcentrum wil een beweegmoment maken. Meer
informatie komt via Woerdje en website. Er wordt gedacht om een
ondernemers sociëteit op te richten.
Werkgroepen indeling – Het doel is om meer overzicht te krijgen binnen
het wijkplatform. We willen graag dat het voor de bewoners eenvoudiger

wordt om ons te benaderen. Opmerking van José, maak per werkgroep
een e-mail adres aan.
4

Mededelingen TLO
Faysal – groene plein: komen bomen; haag rondom voetbalveld met
stevig hekwerk

5

Mededelingen Groen (energie, zwerfafval, vervuiling, hittestress)
Het gesprek in de wijk (bewoners + nextdoor) – Iedereen reageert
verontwaardigd op de berichten van bewoners. Frans wil contact
opnemen en hier aandacht voor vragen via het Woerdje.
Aantal ideeën zijn er gekomen:
• Meelopen met deze bewoners
• Opruimactie organiseren (voor jeugd?) om bewustwording te
creëren
Opbouwwerker (opvoeden van de medemens) is een maatschappelijk
probleem. Werkgroep zwerfvuil, is er al wel, maar weinig animo voor.
Duurzaam en groen Rijkerswoerd - 2022; klimaatcafé, aandacht in Het
Woerdje en Social Media, op de wijkdag ook aanwezig. Thema’s vinden
en daarvoor vrijwilligers zoeken.
Begin met kleine initiatieven zoals geveltuinen, groene schuurdaken en
de bomenspiegel.

6

Mededelingen Cultuur
Kunstroute gaan we doorzetten. Bijzondere architectuur hoort ook bij de
kunstroute.
PAUZE (overgeslagen)

7

Mededeling werkgroep Veilig in de Wijk (Jolien, Petra, Steven)
Verlichting op het groene plein - tijdelijke verlichting gaf gevoel van
veiligheid, is ook een veel gehoorde klacht omtrent het groene plein.
Hier is eerder over gesproken met TLO (Bart) en de directeuren van de
Pieter de Jong school. Niet duidelijk waarom de lampen niet eerder zijn
geplaatst. Harm Jan was niet op de hoogte van deze afspraak en gaat er
nogmaals naar kijken.
Mededeling vanuit wijkagent - het is rustig in de wijk omtrent
jongerenoverlast, de JOP wordt goed gebruikt.

8

Mededelingen redactie
Eerste redactievergadering is 18-01

8.

Wvttk
Vraag rondom sluiting Rijnstate poli zuid - Start van de bouw is in Elst
gestart, deze zal eerste kwartaal 2023 de deuren openen. Geen
informatie beschikbaar over de toekomst van Poli zuid.

9.

Rondvraag
Frans: snelheidscamera geplaatst en weggehaald. Wat is daarmee
gebeurd – voor zover bekend was het enkel om bestuurders bewust te
maken van hun snelheid en wordt er geen data gedeeld
Frans: kruispunt bij de poli. Mocht je niet meer linksaf slaan, toch

gebeurd ondanks klachten bewoners. Waarom is dat besluit genomen? Is
niet veiliger geworden - Vraag naar TLO: Kan de verkeersdeskundige
nogmaals meekijken? Harm Jan geeft aan dat de verkeersdeskundige
ook nog niet tevreden is over de huidige situatie. Opmerking Bea:
voorstel eenrichtingsverkeer in deel achter de Tango (Papenkamp) de
weg is daar smal, mede door de vele vrachtwagens die langs de weg
geparkeerd staan.
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