Verslag
Datum

11 april 2022

Tijd

20.00-22.00 uur

Plaats

Sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd

Aanwezig

Dick (voorzitten), Bea, Yvonne (verslaglegging), Petra, TLO (Aline en
Carla), wijkagent Mandy Oudendag, Andre Steffen, Marcel van Draanen,
Egon de Bruin, Frans (redactie Het Woerdje), Jacq van Gestel.
Afgemeld: Jolien, Manouk, HansG, Simone, Janet, Jose, David
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Opening/Welkom
Dick heet iedereen welkom

2

Verslag vorig platformoverleg 28 februari j.l.
Verslag is goedgekeurd.
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Mededelingen bestuur
• Brievenbussen (nieuw met logo) aanschaffen kosten voor 4
brievenbussen is 500 euro (incl. btw). Plaats zou zijn Siza, SLB, ESA
en Jumbo (de laatste voor Het Woerdje).
• Koningsdag TLO heeft hierin bijgedragen, opening door wethouder
voor m.n. het beweeg-, ontmoetingsplein.
• Wijkaanvraag: - IFTAR (€ 475,00)
- Buurtcamping (€ 750,00)= 3 daagse
aangelegenheid
https://debuurtcamping.nl/camping/immerloopark/)
• SLB daarover ontvangen de stemhebbende leden binnenkort een
verslag/contract om daar hun mening over te geven. Opzet is in
ieder geval extra ontmoetingsplek in de wijk en samen organiseren
van activiteiten gericht op natuur.
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Mededelingen TLO
Skatepark is in eindfase, betekent haag is geplaatst en bomen. Goed
eindresultaat er is veel beweging. Clinics worden binnenkort gegeven.
Kinderen die geen helm dragen kunnen tegen een korting (door TLO)
deze aanschaffen. Geen geluidinstallatie bij de clinics voor omwonenden.
Er komt een preventieplan voor jongeren i.s.m. diverse partijen. Als er
incidenten zijn moet er een goed plan van aanpak klaar liggen, diverse
partijen zijn hierbij betrokken. Het wordt met ons gedeeld het betreft
geheel RKV. Het Point is inmiddels gerealiseerd, vervoer voor € 1,00 om
te reserveren. Het SWOA houdt zich bezig met de vrijwilligers voor dit
vervoer. Voor alle wijkbewoners die slecht ter been zijn kunnen hier
aanspraak op maken. Voor meerdere zaken kan men hier terecht,

leerlingen van RijnIJssel worden hiervoor opgeleid. Voor alle
duidelijkheid het is geen een loket Zuid van de gemeente.
Kemphaen is weer geopend voor jongeren. Vanuit Rijnstad ligt er een
basisprogramma. Subsidie geldt voor een jaar er wordt gekeken of dit
door kan gaan voor de komende jaren. Locatie: boven de gymzaal bij
het winkelcentrum.
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Mededelingen Wijkagenten/Boa
Het is rustig en gemoedelijk in de wijk op dit moment geen
bijzonderheden.
Parkeerplaats bij de slager op winkelcentrum staan vaak jongeren waar
behoorlijk veel afval ligt. Mandy gaat dit doorgeven.
Kevin meldde dat hij inmiddels een nieuwe collega heeft Bregje die zich
binnenkort zal voorstellen.
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Mededelingen Cultuur
Fietstesters gezocht voor de fietsroute. Inmiddels heeft Louis Verhaar
zich hiervoor aangemeld. Zodra dit is gebeurd zal het boekje in juni
verstuurd worden aan alle bewoners.

7

Mededelingen Duurzaam
Egon heeft zich aangesloten bij deze werkgroep. Aangezien de
kartrekker vanwege gezondheidsredenen zich heeft teruggetrokken is er
een vacature ontstaan, deze wordt door het wijkplatform verspreid.
Daarnaast heeft Egon het stokje van Nicole Renemann (Arneco)
overgenomen en is vanaf nu stemhebbend lid. Wij heten Egon hartelijk
welkom.
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Mededelingen Groen
Lijst ontvangen over projecten, aandacht en inzet van Anne Ferwerda en
mede vrijwilligers. Melding zal komen op website over de
aandachtsgebieden en ontwikkelingen en met wie zij allen contact
hebben. Goed bezig Anne en anderen.

9

Mededeling werkgroep Veilig in de Wijk (Jolien, Petra, Steven)
Speerpunten met elkaar bespreken en dat in overleg met TLO,
wijkagenten en Boa's.
Problemen parkeren en hardrijden bij (winkelcentrum=Jumbo) om met
elkaar te bespreken om erger te voorkomen. Actie met elkaar opzetten
(ludiek) om te kijken of dit positief kunnen ombuigen.
Hoe kunnen wij de FIXI melding toch blijven doen omdat er afgehandeld
staat en het nog niet is opgelost, waardoor bewoners niet meer een
melding maken. Blijven melden omdat er dan een dossier wordt
opgebouwd. TLO vraagt aan de BOA wat er van de handhaving verwacht
kan worden en zullen dit terugkoppelen.
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Mededelingen redactie
Er komt een inloopmiddag in de Hooijmaat op maandagmiddag.
Er wordt nog steeds een vormgever en administrateur gevraagd. Hans
Geerlings stopt met deze taken eind dit jaar.

11

Wvttk / Rondvraag
Andre geeft aan dat talud bij winkelcentrum fijn zou zijn als daar een
soort van trapje komt zodat hij makkelijker het vuil kan verwijderen.
TLO gaat hier achteraan. Waarschijnlijk is dit deel van het waterschap.

Frans: waarom liggen er in Rijkerswoerd weinig tot geen zebrapaden.
TLO geeft aan dat dit schijnveiligheid is en daarom de gemeente dit niet
meer aanlegt. Hierdoor ontstaan juist meer ongelukken omdat men
denkt veilig te zijn en oversteekt.
Marcel geeft aan dat hij AED Rijkerswoerd in kaart wil brengen. Duidelijk
is dat er via de Hartstichting een groot deel niet voorzien is. Wij zullen
hem informatie sturen.
Petra vraagt om nieuwe lijst reserveringen
Jacq geeft aan dat bij de Woerdsewal een bord staat ‘slecht wegdek’
wanneer wordt daar wat aangedaan. Het is ingepland, maar nog niet
bekend wanneer dit wordt gerealiseerd.
André vraagt wanneer het ‘bruggetje’ er nu eindelijk komt.
Buurtcamping is na stemmen goedgekeurd!
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