
 

 

 

 

1E NIEUWSBRIEF BEWONERSORGANISATIE RIVIERENBUURT 

INLEIDING 

Om onze leden beter op de hoogte te houden van de activiteiten van het bestuur zijn wij van plan om periodiek 

een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Het is de bedoeling dat deze 3 of 4 keer per jaar verschijnt. Verwacht 

geen uitgebreide verhandelingen. De informatie wordt puntsgewijs en zo beknopt mogelijk gegeven. Waar 

nodig wordt in de nieuwsbrief een link gemaakt naar achtergronden en meer informatie. De nieuwsbrief wordt 

ook gepubliceerd op de website, zodat niet-leden ook kennis kunnen nemen van de inhoud. 

INFORMATIE 

1. De bewonersorganisatie draagt dit jaar weer bij in de kosten van de kerstboom vóór de Plus.  

2. De komende tijd wordt een aantal projecten uitgevoerd in het kader van de leefbaarheid van de 

Rivierenbuurt. De gemeente heeft voor dit jaar een bijdrage van 20.000 euro toegekend. Projecten die op 

dit moment uitgevoerd worden zijn: 

a. Ontwerp voor herstructurering (vergroening en verfraaiing) van het PlusPlein. 

b. Bloeiend grasland Dinkelpark. 

c. Drijvend eiland Dinkelvijver met waterplanten. 

d. Seniorencafé MFC De Stroming. 

e. Struiken/bollenactie (reeds uitgevoerd). 

f. Asbaktegels MFC De Stroming. 

g. Bordjes “Houd rekening met elkaar” voor voetgangers en fietsers op het Fongerspad. 

h. Kerstdiner MFC De Stroming. 

De verwachting is dat de gemeente ook voor 2023 een bedrag ter beschikking stelt. Wij roepen onze 

leden op ideeën aan te dragen. Het gaat vooral om zaken die betrekkelijk eenvoudig uitgevoerd kunnen 

worden. 

3. Voor de grotere projecten hebben wij het “Verbindingsprogramma Rivierenbuurt” aan de gemeente 

aangeboden. Dit om de kwaliteit van de verbinding van onze wijk met de nieuwbouw in de stationsgebied 

te verbeteren. Zie hiervoor de website. 

4. Er is veel kritiek uit de buurt op de plannen voor de ‘ovonde’ op de hoek van Maaslaan/Hoornsediep. 

Geprobeerd wordt een actiegroep op te richten om de plannen in breder verband te bespreken en 

eventueel bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Iedereen die mee wil doen kan zich bij ons melden 

(info@rivierenbuurt.nl). Maarten Krommendijk is het aanspreekpunt. 

5. Door de stijgende papierprijzen zijn er financiële problemen ontstaan rond de Buurtkrant. Gezocht wordt 

naar mogelijke oplossingen. 

6. Het bestuur heeft het jaarverslag 2022 vastgesteld. Dat verslag wordt geagendeerd voor de ALV van mei 

2023 (datum nog niet bekend). Hierin worden de uitgevoerde activiteiten vermeld zoals de milieustraat, de 

gratis struikenactie, het zomerfeest in de MFC de Stroming, de buurtkranten, de klankbordgroep 

Stationsgebied, de buurtconciërge, de oliebollen to go actie, etc. Mensen die meer informatie willen over 

de activiteiten van het bestuur, kunnen daar terecht. Het verslag is ook te vinden op de website. 

http://derivierenbuurt.nl/Bewonersorganisatie/Voor-de-leden/
mailto:info@rivierenbuurt.nl
http://derivierenbuurt.nl/Bewonersorganisatie/Voor-de-leden/


7. Het bestuur is door Patrimonium uitgenodigd om te praten over Scheldestraat/Merwedestraat en de 

Davidstraat. Het is de bedoeling dat de woningen worden verduurzaamd. Patrimonium verzorgt de 

communicatie hierover. 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en op termijn naar een nieuwe voorzitter. Wie voelt ervoor om de 

gelederen van het bestuur te versterken?  

Het bestuur wenst de leden van onze vereniging een goed nieuwjaar. 

Januari 2023. Het bestuur. 


