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nieuwsbrief 25 oktober 2018
Beste medebewoners van de Wijk Grinthuizen,
Enige maanden geleden is een groepje initiatiefnemers enthousiast begonnen
met het opstarten van het Wijkplatform Grinthuizen. De eerste reacties uit de
diverse straten waren erg positief en dat gaf moed om het initiatief verder vorm te
geven en uit te bouwen. Ook de enquête over het openbaar groen en wadi’s gaf
veel input over wat de bewoners zoal bezig hield.
Wijkplatform Grinthuizen: van en voor alle wijkbewoners!
Onze mooie nieuwbouwwijk omvat ca. 90 huurwoningen en appartementen en
80 koopwoningen. De wijk werd gebouwd tussen 2011 en 2017 op het voormalig
terrein van de Betonwarenfabriek Rheden Bestrating, de gemeentewerf en het
gemeentelijk slachthuis.
Het is de bedoeling dat het platform uitgroeit naar een organisatie van en voor
alle wijkbewoners van Grinthuizen en inspeelt op de behoefte om de contacten
tussen wijkbewoners onderling en met de gemeente te structureren en te verbeteren. De activiteiten kunnen zich richten op een aantal zaken binnen de wijk
zoals verbetering en behoud van het groen, een schone straat en omgeving en
verbetering van de veiligheid voor kinderen, wandelaars en fietsers. Initiatieven
van wijkbewoners zullen waar mogelijk worden ondersteund.
Het platform vertegenwoordigt de wijkbewoners bij bestuurlijke instanties voor
het algemeen wijkbelang, onderhoudt contacten met bijvoorbeeld gemeentefunctionarissen, de wijkagent, de belangvereniging Rhedens Dorpsbelang. Bij
voldoende draagvlak en met bijdrage van de bewoners kan het initiatief uiteindelijk leiden tot het vormen van een stichting en vereniging.
Wat is de huidige stand van zaken?
1.

Overleg met de gemeente.
Een delegatie van het Wijkplatform Grinthuizen heeft op 20 september 2018 een
gesprek gehad met de gemeente. Tijdens dit gesprek kwamen verschillende
onderwerpen aan de orde, zoals de situatie rond de overdracht van het groen en
de overdracht Fase 2 (straten Kareel, Tasveld, Siersteen en Berggrind) van de
projectontwikkelaar aan de gemeente. De wijkbewoners zijn over het gesprek
geïnformeerd via de mail en de Facebookpagina van het platform. Indien je dat
gemist hebt dan kun je het verslag opvragen via grinthuizen@gmail.com.
De overdracht van Fase 2 is inmiddels gebeurd, de gemeente heeft een schikking
met de projectontwikkelaar getroffen en kan nu in eigen beheer het groen verder
inrichten en onderhouden. Daarbij wil de gemeente de bewoners betrekken.
Ongetwijfeld heb je gezien dat de firma Rijneveld op woensdag 17 oktober alle
grasperken heeft gemaaid.
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2.

Gemeente organiseert samen met het platform een informatieavond in het
Dorpshuis.
Op donderdagavond 15 november organiseert de Gemeente Rheden in samenwerking met het Wijkplatform Grinthuizen een informatieavond in het Dorpshuis over
het openbaar groen en wadi’s van Fase 2 (Kareel, Tasveld, Siersteen, Berggrind).
Ook zal aandacht worden besteed aan het infiltratie systeem. De bijeenkomst
duurt van 19.30 tot 21.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. De bewoners van de
genoemde straten van Fase 2 krijgen een formele uitnodiging voor deze avond
van de gemeente. Natuurlijk zijn ook de bewoners van de overige straten van
Grinthuizen van harte welkom om hun licht op te steken en kennis te maken met
het wijkplatform. Een vertegenwoordiging van het platform zal aanwezig zijn om
toelichting te geven en vragen te beantwoorden. We rekenen op grote opkomst!
Zet de datum alvast in jouw agenda!

3.

Infiltratiesysteem Grinthuizen
Tijdens bovengenoemde bijeenkomst zal de gemeente informatie verstrekken
over het wijkinfiltratiesysteem en de infiltratieputten op jouw grond. Het is
misschien niet voor iedereen duidelijk dat deze put door de bewoner moet
worden onderhouden en wat dit onderhoud omvat. De projectontwikkelaar heeft
slechts minimale informatie daarover verstrekt. Het zou goed kunnen dat een
jaarlijkse inspectie nodig is, waarvoor het putdeksel moet worden gelicht. Daarmee zijn mogelijk kosten gemoeid die voor rekening komen van de bewoner.

4.

Er komt een bankje bij de speeltoestellen!
Naar aanleiding van de toezegging van de gemeente dat er een bankje bij de
speeltoestellen geplaatst kan worden, mits iemand daar toezicht op houdt, heeft
het platform een wijkbewoner gevonden die bereid is het bankje te adopteren.
De aanvraag is inmiddels ingediend bij de gemeente. Zodra meer duidelijkheid is
over de plaatsing zullen de wijkbewoners worden geïnformeerd.

5.

Wij zoeken vrijwilligers om het platform verder uit te bouwen
Het wijkplatform doet andermaal een beroep op de bewoners om zich enige tijd
in te zetten voor het opzetten van de organisatie. Met name zoeken wij vrijwilligers uit de straten Kareel, Siersteen en Steenslag, vanzelfsprekend kunnen ook
bewoners van de huurwoningen zich melden.
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