
 

Verslag  

Datum 18 oktober 2021 

Tijd 20.00-22.00 uur  

Plaats Sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44, Arnhem  

Aanwezig Bestuur: Dick, Hans, Bea, Yvonne; Jolien en Petra (werkgroep Veilig in de 
Wijk); Harm-Jan Kuipers (TLO); David van Logchem (nieuwe 

wijkbewoner), Mascha Kop (Rijnstad), Hans Geerlings en Frans Lommen 
(redactie Het Woerdje); Jacq van Gestel (wijkbewoner); Frank Heesen 

(bewoner) 
 
Afgemeld: Joris en Mathijs (D66); Bianca (SWO); Nicolette Reneman 

(Arneco), Manouk (redactie website); José Faassen (wijkbewoner); Renée 
de Ruiter (wijkbewoner) 

 

 

1  Opening/Welkom  

Dick heet iedereen welkom  

2  
 

Verslag vorig platformoverleg 12 juli  
Het verslag van de vorige vergadering wordt hiermee goedgekeurd.  

 

3  Mededelingen bestuur 
Aftreden voorzitter 

Hans geeft aan dat hij 6 jaar voorzitter is geweest en het stokje nu, 
mede gezien zijn gezondheid, graag overdraagt. Hij blijft lid van het 
dagelijks bestuur en zal zich ook nog zeker inzetten voor het 

wijkplatform en zijn eigen wijk. Hij blijft ook vraagbaak voorlopig voor de 
opvolger. Dick geeft aan dat er twee gesprekken zijn gevoerd met 

kandidaten en dat hieruit nog vervolggesprekken komen met mede- 
bestuursleden en achterban. 

Bloembakken winkelcentrum 
Er is een overeenkomst ondertekend met Stadslandbouw Mooieweg die 
per jaar voor € 1.200,= deze bloembakken zal onder(bij)houden. Het 

watergeven zal nog in overleg met een bewoner (boven winkelcentrum) 
worden afgesproken. Vrijdag 22 oktober a.s. zullen de bakken gevuld 

worden door SLB en zal hier een verslag van worden gemaakt. Voor dit 
jaar bedraagt het dan € 600,=.  
Opstarten werkgroep ‘Energietransitie’ 



Frank is degene die zijn huis al energieneutraal heeft gemaakt. Hij wil 
graag samen met Hans een werkgroep voor Rijkerswoerd vormen om 

van advies te dienen. Hans gaat een oproep plaatsen om meerdere 
personen bereid te vinden hieraan deel te nemen en zo met elkaar goede 

doelen vast te stellen om het voor iedere wijkbewoner toegankelijk te 
maken, welke wegen er zijn, subsidies etc. Er zal ook een naam bedacht 
worden voor deze nieuwe werkgroep, wellicht leuk om hier een 

prijsvraag aan te koppelen. Wordt vervolgd.  
Activiteiten 

Dick geeft aan dat er een voorstel ligt van de SintKan groep, die tot nu 
toe elk jaar het Sintfestijn voor de wijkvereniging heeft georganiseerd. 
Het zal op het winkelcentrum gehouden worden. Hoe en wat wordt nog 

uitgedacht. Ook zal er binnenkort een oproep komen voor het mee 
helpen organiseren van een wijkdag in 2022 waarvoor vrijwilligers, die in 

het verleden hieraan meededen, benaderd worden.   
Wijkbudget  
Bea geeft aan dat er nog steeds twee potjes zijn 

(wijkvereniging/bewonersplatform). Dit wil zij zelf nog graag zo apart 
administreren om goed overzicht te houden. Er is genoeg budget over; 

dit wordt gebruikt voor het openen van het ‘spel, sport en bewegen’ bij 
Sport- en wijkcentrum. Wanneer dit zal worden gehouden is nog niet 

bekend. Er is een nieuwe aanvraag subsidie bij de gemeente ingediend. 
Hier is nog geen reactie opgekomen.  

4  Mededelingen TLO (Harm-Jan) 
Ontmoeten 

Harm-Jan geeft aan dat eenzaamheid onder de bewoners van 
Rijkerswoerd speelt. Dit is niet alleen bij ouderen maar geldt voor heel 

Rijkerswoerd. Er wordt goed nagedacht over het realiseren van meerdere 
ontmoetingsplekken. Zo is ‘de base’ boven de school bij het 
winkelcentrum, waar voorheen de BSO was gevestigd, leeg en zijn er al 

gesprekken geweest met jongeren om deze te openen. Mascha van 
Rijnstad gaat hier een voorstel voor schrijven. Daarnaast zal nog over 

meerdere plekken nagedacht worden (Het Pluspunt, Hooijmaat, 
Stadslandbouw).  
Narrowcasting schermen 

Deze worden geplaatst op het winkelcentrum dit is nog in ontwikkeling 
(groot televisiescherm waarop informatie zichtbaar is, bedoeld voor 

iedereen). Wie uiteindelijk het beheer krijgt is nog een discussiepunt. Dit 
moet goed belegd worden. 
JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) realisatie 

Op zeer korte termijn moet deze container (achter op het terrein van 
CBR) geplaatst worden. Politie/handhaving hebben aangegeven om de 

overlast die elders in Rijkerswoerd is, te voorkomen, je de jongeren een 
andere plek moet aanbieden.  

Bruggetje Lingewaard 
Alle handtekeningen zijn geplaatst, echter omdat men zich niet houdt 
aan “niet honden op het terrein” van de boer, is men nu genoodzaakt om 

een sloot aan te leggen. Deze sloot zal binnenkort gerealiseerd worden.  

5  Mededelingen wijkagenten 



Geen mededelingen 

                           PAUZE 

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

Opening Skatebaan 
Opening was een groot succes en er wordt volop gebruik van gemaakt. 
Alleen jammer dat op de suggesties voor het verder realiseren van Het 

Groene Plein, niet of nauwelijks gereageerd is. Tijdens gesprekken met 
bewoners waren er genoeg ideeën maar deze zijn niet in de tent (die 

aanwezig was) schriftelijk kenbaar gemaakt. Hier wordt nog een vervolg 
aan gegeven.  
Overlast Skatebaan 

Jolien vindt overlast Skatebaan wat moeilijk te definiëren, aangezien de 
overlast nu afneemt. Dit heeft, geeft Harm-Jan aan, te maken dat het 

prioriteit heeft bij politie en handhavers. Er is een WhatsApp groep 
aangemaakt om direct te reageren zodra er hier wat gebeurt.  
Heropening de Base (Kempenaer) 

Zie hierboven 
WhatsApp borden 

Aangezien Steven ziek is en hij degene is die hierover gaat, wordt dit 
doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
Reactie bewoner overlast rond sportpark 

Dit was binnen een kwartier opgelost. 
Parkje WillemDreessingel 

Upgrading van ‘parkje’ met nieuwe boompjes en beplanting. Dit wordt 
binnenkort gerealiseerd.  

7  Voortgang communicatie/redactie 

Bijeenkomst 4/6 oktober redactie wijk(kranten) 
Frans geeft aan dat deze bijeenkomsten, door Praktische Zaken 
georganiseerd, zeer verhelderend waren om met meerdere wijkredacties 

zaken te delen. Er zal een kennisbank opgezet worden, gevraagd is wie 
hierin wil meedenken. Doel is om niet telkens zelf het wiel uit te vinden 

en om elkaar te helpen er blijken nogal veel verschillen te zijn (budget, 
acquisitie etc.). In februari zal er een vervolg gegeven worden aan deze 
bijeenkomsten.  

Koffiebus 
Initiatief van Carla Rosink is om door de wijken te gaan, tentje neer te 

zetten en koffie te schenken en bewoners aan te spreken wat zij 
belangrijk vinden in hun wijk of missen. Uiteindelijk heeft zij daar 
subsidie voor ontvangen en rijdt nu met een heuse ‘koffiebus’ de wijken 

in. Op 7 oktober j.l. was zij in Rijkerswoerd en heeft met diverse 
wijkbewoners gesproken. De uitslag zal aan TLO doorgegeven worden 

die hier uiteindelijk wat mee gaat doen. Duidelijk is wel dat eenzaamheid 
en gebrek aan meerdere ontmoetingsplekken een feit is.  
Enquête  

Yvonne geeft aan dat wij vanuit wijkplatform bezig zijn met het schrijven 
van een communicatieplan. Om ook duidelijk te krijgen waar info richting 

bewoners ontbreekt, hier samen met TLO een enquête te gaan 
verspreiden. Welke info, voor wie en hoe gaan wij (bijna) iedereen 



bereiken? En doen wij wat wij nu doen goed of zijn er verbeteringen 
nodig? 

8.  Wvttk  

 

9.  Rondvraag  
Dick bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en graag tot een 

volgend moment. Deze zal zijn op 15 november a.s. Uitnodiging volgt.  
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