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1.  Welkom 
Voorstel ronde, in het bijzonder welkom voor Wietske namens SWOA en 
Jurjen, bewoner en ook lid van de VVD.  

2.  Verslag vorig platformoverleg 19 december 2022 (zie bijlage) 
Aanpassing bij punt 1; betreft fietsrotonde t.h.v. Kruisstraat richting Elst, 
daar staat ‘wordt gerealiseerd’ maar dat is nog niet het geval, het staat 

in de planning en is een scenario dat wordt onderzocht. 
Bij werkgroep Groen staat dat er ook een idee is ingediend voor de Elise 

Homanhof dat is echter niet het geval. Maar als er wensen zijn, dan kan 
dat natuurlijk altijd gemeld worden.  
Dit is aangepast!  

3.  Mededelingen bestuur 

• HHR(Huishoudelijk Reglement), spelregels e.d.  
Deze wordt binnenkort aangepast, wij zijn er mee bezig. Zodra het 

gereed is wordt deze geagendeerd. 
• N.a.v. de vraag over wat er in het HHR staat over meenemen van 

budget voorgaande jaren: In 2020/21 is wat geld overgebleven. Dit is 

met goedkeuring van TLO ingezet bij opening sportcentrum. En voor 
2022 is een deel in samenwerking met Stadslandbouw gestopt.  

• Vrijwilligersbeleid / vrijwilligers (werkgroep activiteiten) 
Wij zijn bezig een beleid op te stellen, waarin wij opnemen wat er 
voor vrijwilligers wordt gedaan; bijvoorbeeld BBQ, 

beloning/waardering vrijwilligers. Maar ook hoe vacatures in te vullen 
en met namen die moeilijk in te vullen zijn. Tevens ook hoe om te 

gaan met vrijwilligersvergoeding (wanneer wel/niet van toepassing).   
• Begroting 2023  

Begroting wordt mondeling doorgenomen. 
Aline (TLO) geeft aan dat dit jaar de deadline echt 1 april is voor het 
indienen van de subsidie. We moeten er dus voor zorgdragen dat wij 

tijdig aanvragen. 



• Avond4daagse 

Deze wordt door wijkbewoners in samenspraak met de scholen 
georganiseerd. Wij wensen hen veel succes en vertrouwen op een 
mooi evenement. 

• Communicatie breed (het Woerdje, website) 
De nieuwe website begint vorm te krijgen, het werkt sneller, ziet er 

beter en overzichtelijker uit. Informatie is gemakkelijker te vinden. 
Planning is 1 maart online.  
Daarnaast zijn de twee redacties website/t Woerdje samengegaan, 

wat inhoud dat er breder kan worden gecommuniceerd. Er is nog wel 
afstemming nodig hoe dit goed te laten functioneren. Een vacature 

mediacoördinator/redacteuren staat online, deze zal beide redacties 
coördineren.  

• Huisstijl wijkplatform Rijkerswoerd 

Manouk is bezig om de huisstijl vast te leggen (kleurcodes, 
visitekaartjes handtekeningen, logo’s, lettertype etc). Zodra zij dit 

heeft afgerond zal dit gepresenteerd worden. Website, Het Woerdje 
staat al in de nieuwe huisstijl (logo’s en lettertype). Zo wordt het 
herkenbaar voor iedereen. 

Voor de diverse werkgroepen is een eigen (kleur) logo beschikbaar.   

4.  Mededelingen Team Leefomgeving (TLO) 
Bij het Groene Plein wordt een extra haag geplaatst, richting het water. 

Hiermee wordt voorkomen dat er ballen in het water belanden.  
Bij het Laad- en lospunt bij het winkelcentrum staat nu een groot X, want 

daar was nog al wat om te doen. Verder geen mededelingen.  

5.  Mededelingen wijkagenten & boa’s 
Geen mededelingen  

6.  Mededelingen werkgroep Groen 

Het is even wat rustig rond het groen. Veel projecten vragen 
voorbereidingstijd van diverse partijen. 
De werkgroep zoekt erg naar meer coördinatie bij het realiseren van 

meer groen, het loopt nu over veel verschillende schijven: Arnhem 
klimaatbestendig, Groenbeheer, bomenfonds, individuele wijkbewoners 

een vraag hierover ligt bij TLO.  
 
Er is een opdracht neergelegd bij studenten van Van Hall Larenstein voor 

een onderzoek in de wijk om te komen tot een prioritering van de aan te 
pakken projecten, gericht op bevorderen van het groen. De aandacht 

gaat o.a. naar de Marga Klompélaan, omdat we denken dat we het groen 
daar veel  meer zouden kunnen versterken. Er hebben zich studenten 
gemeld. Die worden vrijdag bijgepraat door Anne Luijten van de 

gemeente, daarna volgen wij. Wordt vervolgd. 
 

Er is contact met een bewoner van de HP Marchantstraat over een 
grasveld voor het appartementencomplex op de hoek met de Pas. Er 
wordt een bewonersavond georganiseerd over de inrichting van het 

groen: eenvoudig tot complexer met meer zelfwerkzaamheid. 
Er is een initiatief op de Glenn Millerstraat, dat na de aanleg van 

glasvezelkabel nu snel aan het werk gaat om het middenterrein te 
vergroenen, het ontwerp is al gemaakt. 
 

Eind van het jaar komen er bomen bij op de Lange Akkers, in augustus 
wordt bekend hoeveel en welke. 

 
Opvallend is dat bewoners terugschrikken om medebewoners te 
mobiliseren, wanneer zij zelf een idee aandragen voor de groen-agenda. 



Belangrijk om aan te geven dat wij ze kunnen ondersteunen. 

Aandachtspunt voor kopij in het Woerdje. 
 
Vergroten boomspiegels: Nader onderzoek naar kwaliteit ondergrond om 

te bepalen welke in aanmerking komen. Suggestie is dat wij zodra we 
weten welke aangepakt gaan worden we huis aan huis gaan om te 

informeren of bewoners geïnteresseerd zijn in adoptie. 
 
Winkelcentrum: Helaas zit er door drukte bij de gemeente weinig schot 

in, voornemen is uitvoering eind 2023/begin 2024. Op de vergadering 
vrijdag 17 februari gaan we overleggen hoe we hiermee omgaan en wat 

we evt. al kunnen doen. 
 
Trafohuisjes: Bij een aantal trafohuisjes zijn in overleg met de 

kunstenaar Peter Struyken de stenen weggehaald en is zwarte grond 
toegevoegd en lage struiken geplant. Helaas moeten bewoners er nog 

erg aan wennen en zijn bij één projectje planten meegenomen en wordt 
er dwars door het groen gereden. De gemeente heeft het hersteld en een 
voorlopig hekje beloofd. 

 

7.  Mededelingen werkgroep Duurzaam 
Geen mededelingen  

8.  Mededelingen werkgroep Hondenbezit 

Plan voor omheind hondenveldjes is klaar. De vraag aan TLO is of er snel 
een afspraak kan komen om dit plan door te nemen. 

 
De volgende stap is in gesprek gaan met de eigenaren van de grond. De 
vraag is aan TLO om hier vaart achter te zetten.    

9.  Mededelingen werkgroep Veilig in de Wijk 
Geen mededelingen.  
Vraag over de Whatsapp buurtpreventie borden.  

Destijds is met Bart en het vorige bestuurslid afgesproken om deze te 
gaan herplaatsen. M.a.w. overzicht voor heel Rijkerswoerd dat deze alert 

is. Extra borden zouden niet meer aangeschaft worden. Te kostbaar. TLO 
gaat kijken wat hiervan op papier staat.  

10.  Rondvraag/sluiting 
André geeft aan dat er zoveel afval ligt bij het winkelcentrum en of er 

een mogelijkheid is om hier een ‘blikvanger’ neer te zetten. Harm Jan 
gaat samen met André dit onderzoeken. Dick geeft aan dat ook de 

ondernemersoverleg hierbij betrokken kan worden, het gaat ook hen 
aan.  
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