Bestuursverslag 2019 Buurtvereniging De Rivierenbuurt.

1. In 2019 heeft het nieuwe bestuur vorm gekregen. Op dit moment hebben we
een bestuur van 6 mensen. Marco Blokhuis loopt mee met het bestuur en is
inmiddels bereid gevonden toe te treden als bestuurslid.
2. Het bestuur heeft de ALV voorgesteld de vereniging om te vormen naar een
stichting. De ledenvergadering heeft dit voorstel in oktober verworpen. De
bestaande statuten van de vereniging zijn vervolgens geactualiseerd, met
name wat betreft de doelstelling en de structuur van de vereniging. De
gewijzigde statuten zullen in de najaarsvergadering 2020 aan de algemene
ledenvergadering ter vaststelling worden aangeboden.
3. Het bestuur werkt inmiddels aan een nieuwe, actuele ledenadministratie.
Middels oproepen in de Buurtkrant en op de website worden buurtbewoners
opgeroepen zich (opnieuw) als lid aan te melden. Ook bij algemene
ledenvergaderingen kan men zich als lid opgeven. Lidmaatschap van de
buurtvereniging is gratis. De najaarsvergadering 2020 zal de eerste
vergadering zijn die op basis van de nieuwe ledenadministratie wordt belegd.
4. In toenemende mate wordt samengewerkt met MFC De Stroming en Wij
Rivierenbuurt.. Gezien onze doelstelling ligt die samenwerking zeer voor de
hand. Voorbeelden van samenwerking in 2019 waren de Burendag, de
Milieustraat, Lentekriebels en het Winterfeest. Op de burendag hebben we
prachtige geveltuinen voor de Stroming beplant. Het Winterfeest werd dit jaar
voor het eerst niet op het PlusPlein, maar in De Stroming georganiseerd. Ruim
250 mensen mochten we verwelkomen. Prachtig om te zien hoeveel
vrijwilligers actief waren en hoe positief de mensen reageerden. Het was een
ongekend succes.
5. Visitekaartje van de Vereniging is de Buurtkrant. Winkels en bedrijven in en
rond de Rivierenbuurt adverteren in de Buurtkrant. In nauwe samenspraak
met de redactie van de Buurtkrant is besloten in de zomer van 2020 over te
stappen naar een drukker dichter bij huis, een nieuw formaat te introduceren
(A4) en de vormgeving in eigen hand te nemen.
6. Onze website is ingrijpend vernieuwd. Nu hebben we betere mogelijkheden
om de communicatie met de wijk te verbeteren. We kunnen nu een veel
actueler overzicht bieden van agenda en activiteiten in de wijk. De website is
wat dat betreft een nuttige aanvulling op de Buurtkrant. Het bestuur zal er zorg
voor dragen dat de informatie op de website up to date en actueel is.
7. Op initiatief van het bestuur is de klankbordgroep stationsgebied van start
gegaan. Rond de 20 buurtbewoners hebben zich voor deze groep opgegeven.
De klankbordgroep participeert actief in de planvorming voor Stationsgebied
Zuid. De bijeenkomsten worden samen met de projectgroep van de gemeente
georganiseerd. Henk de Vries (voormalig bestuurslid) zit de vergaderingen
voor en brengt ook regelmatig verslag uit in de Buurtkrant.
8. Er is een aanzet gegeven voor een werkgroep Groen. Eén van de prioriteiten
van het bestuur is namelijk de vergroening van het Rivierenbuurt.
Buurtbewoners mee willen doen in de werkgroep kunnen zich opgeven bij
bestuurslid Anne van Guldener. Gedacht moet worden aan boom- en

geveltuintjes, maar ook aan het planten van bomen en het aanleggen van
groenstroken. Samen met mensen van de VVE boven de Plus wordt bekeken
of het plein voor de Plus groener kan worden.
9. Tijdens de ALV is afgesproken dat bewoners van de Parkweg samen met het
bestuur het onderwerp van de mogelijk illegale woonruimte
onttrekkingsvergunningen aan de Parkweg met de gemeente zullen
bespreken. Op voorstel van de bewoners wachten we eerst de resultaten af
van lopende juridische procedures tegen de gemeente.
10. Een andere prioriteit van het bestuur is de duurzaamheid. We zijn heel actief
met dit thema aan de slag gegaan. Samen met Grunneger Power is een
tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Helaas waren er niet genoeg mensen
om op dit moment verder te gaan. Hopelijk kunnen we de draad later weer
oppakken.
11. Voor goede initiatieven in de buurt kan het bestuur een stimuleringsbijdrage
verstrekken van maximaal 250 euro. Doedertoe, het Repair Café en de
buurtconciërges van Lentis hebben in 2019 deze bijdrage gekregen. In de
begroting 2020 is voor dit doel een afzonderlijke post opgenomen.
12. Ook met de gemeente onderhouden we goede contacten. Begin dit jaar
(2020) hebben wij kennisgemaakt met onze wijkwethouder Glimina Chakor.
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