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Jaarverslag 2022  Bewonersorganisatie Rivierenbuurt 

Algemeen 

1. Bestuur.  

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden.  

De voorzitter wil haar functie op termijn graag ter beschikking stellen.  

De secretaris woont niet meer in de Rivierenbuurt en is daarom uitgeschreven als 

bestuurslid. Hij is tijdelijk waarnemend secretaris.  

2. Statuten en ledenadministratie.  

De vereniging telt ongeveer 130 leden. De nieuwe statuten zijn in de ALV van 17 

maart 2022 vastgesteld. De buurtvereniging heet nu Bewonersorganisatie 

Rivierenbuurt. 

3. Algemene Ledenvergaderingen (ALV). 

Er zijn dit jaar twee bijeenkomsten van de ALV gehouden, op 10 en 17 maart 2022. 

De belangstelling voor deze vergaderingen was wederom zeer beperkt. Het bestuur 

heeft dit jaar geen najaarsvergadering georganiseerd. Er waren onvoldoende 

agendapunten. 

4. Nieuwsbrief/ 

Om de leden beter te informeren wordt in het vervolg een Nieuwsbrief gemaakt. Deze 

wordt ook op de website geplaatst zodat niet-leden er kennis van kunnen nemen. 

Bedoeling is dat de Nieuwsbrief 3 of 4 keer per jaar verschijnt. 

5. Jubileumjaar. 

De buurtvereniging vierde haar 25 jarig bestaan met verschillende activiteiten. De 

Buurtkrant stond er uitgebreid bij stil. Historische wandelingen met Beno Hofman 

door de buurt. “Groenpapier” uitgedeeld voor de Plus. Er waren gratis planten en 

bloembollen. Samen met De Stroming vierden we op 24 september 2022 de 

burendag. Evenals vorig jaar zijn in december weer oliebollen uitgedeeld vóór de 

Plus. 

6. Buurtkrant.  

Vanwege de gestegen papierprijs zijn er rond de Buurtkrant financiële problemen 

ontstaan. Buurtbewoners zijn opgeroepen een vrijwillige bijdrage te geven. De 

opbrengst was boven verwachting (ruim 500 euro). Daarnaast is een éénmalige 

bijdrage verstrekt uit het budget leefbaarheid (zie hierna). Op die manier konden de 

financiële touwtjes voor 2022 aan elkaar worden geknoopt. Voor de volgende jaren 

wordt een oplossing gezocht. 

7. Website.  

De website kan nog wel een stevige update gebruiken. De belangrijkste informatie 

wordt geplaatst, maar de actualiteit laat te wensen over. Vorig jaar is een beroep 

gedaan op buurtbewoners om te helpen. Helaas zonder respons. 

8. De Stroming.  

Ook dit jaar hebben wij prima samengewerkt met MFC De Stroming. De gemeente 

deed onderzoek naar nut en noodzaak. Afgewacht moet worden welke resultaten het 

onderzoek heeft. Hopelijk komt er structureel meer financiële ruimte. 

Activiteiten 

9. Leefbaarheid.  

Vorig jaar is gemeld dat de gemeente zich zorgen maakt over de leefbaarheid van de 

Rivierenbuurt. Op ons initiatief is dit jaar de werkgroep leefbaarheid ingesteld, met 

mensen van de gemeente, het bestuur, MFC De Stroming, Stichting WIJ en 

buurtbewoners. De werkgroep vergadert maandelijks en kreeg de beschikking over 

een budget van 20.000 euro (éénmalig). Dit budget is goeddeels besteed aan diverse 
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projecten: bloeiend graslans Dinkelpark, drijvend eiland Dinkelvijver (waterkwaliteit), 

bloembollenactie, asbaktegels De Stroming, bijdrage Buurtkrant, ontwerp inrichting 

PlusPlein, Kerstfeest/diner De Stroming. In 2023 krijgt dit project een vervolg. 

Het project is gegrondvest op de in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde 

wijkvisie Rivierenbuurt en op de democratische vernieuwingsagenda van de 

gemeente. Verwachting is dat de werkgroep volgend jaar opnieuw een budget krijgt 

toebedeeld. Het gaat om relatief eenvoudige projecten, het zogenaamd laaghangend 

fruit. Grotere projecten worden doorgesluisd naar het Verbindingsprogramma (zie 

hierna).  

10. Activiteitenprogramma. 

Stichting WIJ en MFC De Stroming gaan een integraal activiteitenprogramma voor de 

buurt maken en bijhouden. Een dergelijk overzicht werd tot een paar jaar geleden 

opgenomen in de Buurtkrant. Actualisering is dan een probleem. Vandaar dat nu een 

andere weg wordt gezocht. 

11. Groen.  

Begin 2022 ging de nieuwe werkgroep Groen van start. Het is een kleine maar 

actieve groep. Zij was actief betrokken bij verschillende acties (struiken, bloembollen, 

aanleg geveltuintjes etc.). Uit de reacties van buurtbewoners blijkt dat de vergroening 

van de Rivierenbuurt een breed draagvlak heeft.   

Een actie die in dit verband niet onvermeld mag blijven is de vergroening van het 

PlusPlein. Inmiddels is het zo ver dat de eigenaren van het plein hebben ingestemd 

met herinrichting van het plein. Ook de bewoners van de Rivierenstede hebben 

positief gereageerd. Dankzij een bijdrage uit het budget leefbaarheid wordt thans een 

eerste schetsontwerp gemaakt. Als dat klaar is wordt een brede inspraak 

georganiseerd. 

Punt van aandacht is ook een betere doorstroming in de Dinkelvijver. 

12. Klankbordgroep stationsgebied. 

Ongeveer 20 buurtbewoners denken met de gemeente mee over het gebiedsconcept 

zuidzijde station. De groep wordt voorgezeten door buurtbewoner Henk de Vries. Dit 

jaar is de klankbordgroep slechts 1 keer bij elkaar geweest. Één 

13. Verbindingsprogramma Rivierenbuurt. 

De verbinding tussen het stationsgebied en de Rivierenbuurt krijgt helaas 

onvoldoende aandacht. Daarom heeft het bestuur het “Verbindingsprogramma 

Rivierenbuurt” opgesteld. Daarin worden de belangrijkste knelpunten in de 

Rivierenbuurt op een rij gezet (fysiek en sociaal). Met de gemeente vindt binnenkort 

overleg plaats over de inhoud van dit Programma. Grotere projecten.  

14. Ovonde Maaslaan/Hoornse Diep. De eind november gepresenteerde plannen 

hebben veel reacties uitgelokt. Zeker geen verbetering voor de Rivierenbuurt. In 

vergelijking met de eerdere plannen minder groen, veel meer asfalt en nog steeds 

een onveilige situatie voor overstekende fietsers. De voornemens gaan ten koste van 

de leefbaarheid, zeker voor de direct aanwonenden. Wij proberen een actiegroep uit 

de buurt te vormen om de plannen te bekijken en eventueel protest aan te tekenen bij 

de gemeente. Naar verwachting wordt de vergunning in mei 2023 aangevraagd. 

15. Fongerspad.  

In december 2021 is het Fongerspad opnieuw geasfalteerd. Eind 2022 bleek dat de 

gemeente het helaas niet haalbaar acht om het pad beter te verlichten. Binnenkort 

worden bordjes geplaatst met de tekst “Houdt rekening met elkaar”. Het Fongerspad 

blijft formeel een voetpad. Veel mensen hebben zich in de enquête uitgesproken voor 

het bord “Fietsers te gast”. Daarvoor zou een verkeersbesluit nodig zijn en dat achtte 

de gemeente een brug te ver vanwege de samenhang met verkeer in het Dinkelpark. 
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16. Milieustraat.  

Dit jaar was er één keer een milieustraat in de buurt. De belangstelling was zoals 

gewoonlijk groot. Omdat steeds meer buurten de milieustraat organiseren is het niet 

zeker dat deze activiteit elk jaar kan plaatsvinden. 

17. Kerstboom.  

Dankzij met name de inzet van DA drogist Mirjam staat er elk jaar een kerstboom op 

het plein voor de PLUS. Met een financiële bijdrage van de buurtvereniging. 

18. Buurtconciërge. 

Het project eindigt dit jaar. Of er een vervolg komt is niet bekend. Het bestuur wil dat 

wel graag. 

19. Tenslotte.  

Er is een eerste minibieb opgezet op de Fongersplaats. Verder is meegewerkt aan de  

Bommen Berend Wandeltocht door de Rabenhauptstraat.  

Helaas heeft Patrimonium de huur opgezegd van Doedertoe. Er wordt gezocht naar 

vervangende huisvesting. Het is onzeker of die in de Rivierenbuurt gevonden kan 

worden.   

Het was een belangrijk jaar voor de bewonersorganisatie. Het is goed om te zien dat de 

gemeente oog heeft voor de knelpunten in de Rivierenbuurt. Samen met het Gebiedsteam 

Zuid zijn wij in staat gebleken om kleine verbeteringen in de buurt mogelijk te maken. Via het 

Verbindingsprogramma hopen wij dat de meer structurele veranderingen ook op de 

gemeentelijker agenda komen te staan.  

We zien nu al dat de combinatie van een eigen budget en zeggenschap van de buurt zelf 

over de besteding, de basis kunnen zijn voor een breder draagvlak en actieve betrokkenheid 

van buurtbewoners. Hopelijk kan die lijn de komende jaren worden doorgetrokken. 

Verbeterpunt is de informatie van onze leden en andere buurtbewoners. Die kan veel beter. 

Bestuur Bewonersorganisatie Rivierenbuurt. 

December 2022 

 

  

  

 


