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1  Opening/Welkom  
Hans heet iedereen welkom 

2  Verslag vorig platformoverleg 31 mei 
Bruggetje: bruggetje is aanwezig maar het Waterschap moet nog een 

slootje graven. In het weiland mogen geen honden lopen dus moet er 
een slootje komen. Er moet een vergunning worden goedgekeurd, 
wachttijd 16 weken. 

 

3  
 

Mededelingen bestuur 
WBTR is nu wetgeving (vanaf 1 juli). Mede door verzekering voor 

vrijwilligers van de Gemeente zijn er geen aanpassing voor de 
bestuursleden. 
Aftreden secretaris; helaas is Yvonne ziek deze avond. Yvonne en 

bestuur zijn nog met elkaar in gesprek. 
Regentonnen project is door Hans uitgezocht. Na discussie wordt 

besloten het project naast ons neer te leggen.  

4  Mededelingen Team Leefomgeving (Harm-Jan) 
Geen mededelingen. 

5  Aanvragen wijkbudget  

Zomer activiteit Rijnstad is betaald. 
Wijkactiviteit Couzijnhof is betaald. 

6  Voortgang werkgroep Veilig in de Wijk (Petra, Steven, Jolien) 

Cees stelt voor de werkgroep openbare ruimte weer op te starten. Petra 
heeft nog wat info nodig en gaat eraan werken. Binnen het bestuur zal er 
weer ruimte gecreeerd worden voor de werkgroep. Mensen gaan weer 

met elkaar aan tafel, ook Jolien moet hiervoor uitgenodigd worden en 
zijn meer kandidaten die willen deelnemen. 



 

7  Voortgang communicatie/redactie (Yvonne, Manouk) 
Geen mededelingen. 

8  Rondvraag | WvttK  
Vanuit de aanwezig politieagenten werd medegedeeld dat de grootste 
zorg in de wijk naast de jongeren de zorg is. De zorg heeft betrekking op  

problematische echtscheidingen.  
De container komt op een vaste plaats, door afwezigheid van Harm-Jan 

geen info. 
Eigenlijk is Rijkerswoerd leefbaar en hebben wij relatief kleine problemen 
in de wijk. 

 
SWOA; Wij hebben een presentatie gehad over de werkzaamheden die 

de SWOA kan aanbieden voor de wijk. Er is al veel contact met Dick van 
Kleef. Vrijwilligers van SWOA kunnen helpen met organiseren van 
activiteiten.  

Er wordt verzocht om een link van SWOA te maken met onze website 
(Yvonne kan je dit regelen?). 

 
 


