SAMENVATTEND VERSLAG VAN DE OP 10 MAART 2022 GEHOUDEN ALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN DE BUURTVERENIGING RIVIERENBUURT.
Aanwezig: 14 leden.
Voorzitter: Renée Blaauw.
Eefje Drost heeft zich afgemeld.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Dit jaar heeft de buurtvereniging 25 jaar bestaan. Er zullen verschillende activiteiten worden
georganiseerd. In de komende Buurtkrant zal hier aandacht aan worden besteed. Onder leiding van
Beno Hofman zullen op 26 mei a.s. twee historische wandelingen door de Rivierenbuurt worden
georganiseerd. Eén om 16.00 uur en één om 19.00 uur. Startpunt is De Stroming.
Natuurlijk komt er daarnaast een feestje voor de buurtbewoners. Verder zal in de komende
Buurtkranten op gepaste wijze worden stilgestaan bij het jubileum.
Ook wordt gedacht aan een blijvende herinnering voor de buurt aan dit 25 jarig bestaan, in de vorm
van bijvoorbeeld een bankje op een centrale plek in de buurt of een boom in een grote pot.
Gevraagd naar andere ideeën worden vanuit de vergadering de volgende mogelijkheden genoemd:
stapstenen in de vijver en het plaatsen van een kunstwerk.
Verder wordt de suggestie gedaan om de pers goed op de hoogte te houden van de activiteiten.
3. Verslag ALV 4 en 25 november 2021.
Beide verslagen worden vastgesteld door de ALV.
4. Gewijzigde statuten van de vereniging.
Er zijn geen amendementen ingediend. De vergadering heeft ook geen vragen meer over de inhoud
van de thans voorliggende ontwerp statuten.
Omdat het vergaderquorum niet aanwezig is, vindt de besluitvorming over de nieuwe statuten plaats
in de ALV van 17 maart 2022. De leden zijn bij mailbericht van 10 januari 2022 reeds op de hoogte
gesteld van deze vergadering. Daarin is ook meegedeeld dat dan de besluitvorming over de statuten
zal plaatsvinden. Het bestuur stuurt nog bevestiging aan de leden.
5. Jaarstukken 2021.
Van de kant van het bestuur worden de jaarstukken toegelicht. Vorig jaar moest 2000 euro aan de
gemeente worden terugbetaald. Reden is dat dit bedrag in verband met Corona niet besteed was.
Diverse activiteiten konden in 2020 geen doorgang vinden. Reserveren is niet mogelijk. Ander punt is
de opbrengst van de sponsoractie van de Plus, die ons ruim 2000 euro heeft opgeleverd. Dit laatste
bedrag is ten goede van de Buurtkrant gekomen.
De vereniging heeft een vrij ruime reserve. Het bestuur is voornemens een gedeelte hiervan aan te
wenden voor de hierboven bedoelde activiteiten in het kader van het jubileum.
De kascommissie heeft de financiële jaarstukken bekeken en goed bevonden.
Het jaarverslag 2021 wordt door de vergadering besproken. Hieruit blijkt dat het bestuur ondanks
Corona veel activiteiten heeft ontplooid. Het bestuur licht een paar punten toe. Met name wordt
aandacht besteed aan de werkzaamheden van onze Buurtconciërge Rob Groenhout. Naast het
schoonhouden van de buurt werkt Rob nu ook op de Vrije School. Hopelijk is dit een opstap naar vast
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werk.
De gemeente is voornemens binnenkort een bijeenkomst te organiseren met de klankbordgroep
ontwikkeling stationsgebied. Onderwerp van gesprek zijn met name ook duurzaamheid en de
groenstructuur.
Het Fongerspad is eind december vorig jaar opnieuw geasfalteerd, tot grote tevredenheid van de
omwonenden. Met de gemeente wordt nog gesproken over extra verlichting en een bord “Fietsers te
gast”. Eventueel kunnen we zelf zo’n bord laten maken. Er zijn mooie voorbeelden.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er helaas weinig belangstelling is voor de vergaderingen
van de ALV. Het bestuur betreurt dat ook, maar het is wel een trend die al jarenlang zichtbaar is.
Ongetwijfeld spelen de beperkende maatregelen rond Corona ook een rol. De ervaring leert dat er
meer belangstelling is voor concrete activiteiten, zoals buurtborrels.
Het bestuur probeert waar mogelijk zichtbaar te blijven en wie weet heeft dat een positief effect op
de vergaderopkomst.
De ALV hecht haar goedkeuring aan de staat van baten en lasten en aan de balans, neemt het
jaarverslag 2021 voor kennisgeving aan en verleent het bestuur décharge voor het in 2021 gevoerde
beleid en beheer.
6. Benoeming kascommissie 2022.
Gerrit van Voorthuizen wordt opnieuw benoemd in de kascommissie. Eefje Drost heeft te kennen
gegeven dat zij bereid zitting te nemen in deze commissie. De ALV benoemt haar als zodanig. Kees
Vermeer is reserve lid.
7. Rondvraag en sluiting.
De voorzitter maakt en rondje langs de aanwezige leden. De reacties hebben met name betrekking
op de leefbaarheid van de Rivierenbuurt. De volgende punten worden genoteerd.
•
•

•

•

•
•
•

•
•

De Parkweg heeft een buurtapp. Zijn er meer straten met een dergelijke app? Langs deze
weg kan de verbinding van buurtbewoners worden versterkt.
Is het mogelijk om bij de verkeerslichten in de Parkweg een bord te plaatsen met het verzoek
autoradio’s zachter te draaien? In de discussie blijkt dat dit een nobel streven is, maar wie
zorgt voor handhaving? Moeilijk punt.
Opnieuw wordt aandacht gevraagd voor fietsen op de trottoirs. Mensen met een rollator
kunnen geen kant uit. De gemeente schijnt plannen te hebben om parkeerplaatsen van
auto’s te vervangen door parkeerplaatsen voor fietsen. Fietsen op straat stallen dus. Is dat
een idee voor de Rivierenbuurt?
Bij de verkeerslichten aan de Parkweg racen fietsers vaak zonder licht over het trottoir. Idee
is om bij de Action een hoeveelheid fietslichtjes te kopen en die gratis uit te delen. Kees
Vermeer is bereid mee te doen. Het bestuur pakt dit op.
De verkeersveiligheid bij de scholen blijft in de spitsuren een probleem.
Het Fongerspad is tot grote tevredenheid geasfalteerd. Er komt nog een bord “Fietsers te
gast” . Eventueel maken we dat zelf. Ook de verlichting blijft een aandachtspunt.
De vijver in het Dinkelpark kan verbeterd worden: vissen, stapstenen, meer bankjes, een vlot
met planten, een fontein. Het bestuur neemt deze suggesties mee in de gesprekken met de
gemeente.
Met Rob Groenhout wordt gesproken over afval bij de vlonder in het park. Eventueel worden
de scholen hierbij betrokken. Buurtbewoners ruimen de rommel zo nu en dan zelf op.
Geconstateerd wordt dat de politie nu regelmatig in het park controleert, ook ’s nachts.
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8. Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit om nog even na te
praten en wat te drinken. Ze vestigt de aandacht nog op de ALV van 17 maart 2022. Dan vindt de
besluitvorming over de concept statuten plaats.
23 maart 2022.
Het bestuur.
Voorzitter,
Secretaris,
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