Hieronder volgen de punten die in de komende tijd
aandacht behoeven.
Wat punten van algemene aandacht
Zwerfafval in de wijk. Misschien een punt voor een
gemeenschappelijke opruimactie door de bewoners.

Nieuwsbrief februari 2020

Voorwoord
Beste wijkbewoners,
Het team van het wijkplatform heeft het afgelopen
jaar niet stilgezeten. Van de gemeente is een subsidie
ontvangen om een onderzoek te doen naar de
leefbaarheid en woonplezier in de wijk. Voor de
zomervakantie komen wij bij jullie langs met een
enquête om dit te onderzoeken Verder staan er dit
jaar weer wat wijkactiviteiten op het programma. Wij
proberen één of meerdere informatiebijeenkomsten
in het Dorpshuis te organiseren. Mocht je suggesties
hebben voor onderwerpen of activiteiten, of wil je
deelnemen in het team, meld je via ons mailadres
grinthuizen@gmail.com. Wij zouden dit jaar graag
concrete invulling willen geven aan de
bestuursfuncties van het platform, met name een
secretaris zou welkom zijn. Misschien iets voor jou?
Kijk eens op website en de Facebookpagina om te
lezen wat er zoal in de wijk gebeurd. Wij horen graag
van jullie!
Team Wijkplatform Grinthuizen
Ans, Jonine, Tineke, Petra, Wytse, André, John en
Hans

Wijkschouw
Woensdagmiddag 18 december heeft een
vertegenwoordiging van Wijkplatform Grinthuizen,
samen met de heer Freddy van Lee van de gemeente
en de heer Marco van der Blij van Vivare een
wijkschouw gehouden van de wijk Grinthuizen. Alle
straten werden bezocht en bekeken op punten als
openbaar groen, straatmeubilair, verlichting,
verkeerssituaties en overlast. Ook de punten die door
de bewoners per mail of anders zijn aangeleverd
werden opgenomen in de schouw. De wijk ziet er op
zo'n rustige namiddag goed uit, al ligt hier en daar nog
wel zwerfvuil, blad en natuurlijk, de bekende
hondenpoep. Dit zijn toch echt zaken die door de
betrokken bewoners zelf moeten worden aangepakt!

De hoogte en verzorging van sommige beukenhagen
voldoen niet aan de voorwaarden conform het
koopcontract. Onder de aandacht brengen van de
bewoners.
Veel containers op de stoep bij ophaaldagen, deze
belemmeren de doorgang. Beroep doen op bewoners
om containers juist te plaatsen en tijdig weer op te
halen.
Overlast door hout gestookte kachels, open haarden;
er zijn folders op het gemeentehuis beschikbaar.
Vooralsnog moeilijk om tegen op te treden; is niet
verboden. Bewoners moeten daar onderling proberen
uit te komen.
Hondenpoep: neemt weer toe in de wijk; zelfs
hondenbezitters buiten de wijk laten hun hond
poepen op onze groenperken en wadi’s en ruimen het
niet op. Handhaving van losloopverbod en
opruimplicht, hoe ziet de gemeente dat zitten?
Het officiële rapport, gezamenlijk opgesteld door
Freddy van Lee en het wijkplatform, met alle
opmerkingen per straat, is binnenkort in te zien op
onze website www.grinthuizen.nl
Op donderdagavond 9 april 2020 organiseert het
Wijkplatform Grinthuizen een avondbijeenkomst in
het Dorpshuis. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot
21.00 uur. Een vertegenwoordiger van de gemeente
Rheden zal aanwezig zijn om de wijkschouw te
bespreken. De gemeente zal toelichting geven op het
onderhoud van de openbare ruimte in 2020.
Aangekondigd is dat men van niveau B naar niveau C
gaat. Wat houdt dat nu in? Minder onderhoud,
kostenbesparing, hoe gaat de openbare ruimte er
dan uit zien? Ook het onderhoud van de
adoptieperken zal besproken gaan worden. Zet de
datum in uw agenda! Wij rekenen op grote opkomst.

Kunstwerk aan de Klinker
Misschien hebben jullie je al eens afgevraagd waar
het kunstwerk bij de trap vandaan komt. Het bijna 60
jaar oude muur reliëf dat kunstenaar Jan Teulings in
1961 maakte voor de Lagere Technische School in
Rheden hangt nu aan de gevel van het
appartementencomplex in de wijk Grinthuizen. Het

reliëf van sierbeton werd in 1998 bij de gemeentewerf
opgeslagen. Het reliëf is herplaatst in februari 2012.
Het is de derde muur waaraan het kunstwerk in zijn
bestaan hangt. Na de sloop van de LTS kwam het
terecht op de gevel van een gebouw van de
gemeentewerf. Dat pand moest tegen de vlakte om
ruimte te maken voor de nieuwbouwwijk Grinthuizen.

het Wijkplatform Grinthuizen de bijeenkomst van de
gemeente bezocht. Het ging om de toekenning van
het buurtbudget. In het coalitieakkoord is een budget
voor buurtinitiatieven opgenomen. Thans € 300.000
voor 3 jaar, voor de hele gemeente Rheden. De
gemeente wil met de crowdfunding in de vorm van
vouchers betrokken inwoners laten meedenken,
meedoen en meebeslissen. De aanpak is om
initiatieven te koppelen aan een budget dat de
inwoners krijgen in de vorm van waardecheques
(vouchers ter waarde van € 7,50) per huishouden.
Het wijkplatform wil een initiatief indienen voor
financiering van een mededelingenbord in de wijk,
bijvoorbeeld nabij de speeltuin aan de Klinker.

Samenredzaamheid

Nieuws van het appartementen complex
Vorige week is helaas een van onze eerste bewoners
in het appartementencomplex “De Steenuil”
overleden. Hoewel zij de laatste jaren al niet veel
meer buiten kwam zullen we haar missen.
Enige punten van zorg zijn tijdens de wijkschouw
onder de aandacht van Vivare gebracht. Bijvoorbeeld,
de gladheid op de houten omloop. Wees voorzichtig
met het betreden daarvan, een gevaarlijke valpartij zit
in een klein hoekje. De fietsenstalling onder de trap is
nog steeds een slordig geheel. Wij hopen, dat Vivare,
daar eindelijk iets aan doet, door bijvoorbeeld het
plaatsen van fietsenrekken. De toegang van de
brandweerpoort is niet door bewoners te bedienen
om in geval van calamiteiten of stremming van de
hoofdpoort doorgang te krijgen.
Vivare zal daar waar nodig verbeteringen doorvoeren.
Gelukkig zijn na maanden wachten de
toegangsdeuren aan de binnenzijde hersteld, zodat de
deuren weer op slot kunnen en elektrisch worden
geopend.
Wij willen nogmaals een oproep doen aan de
hondenbezitters, om toch vooral gebruik te maken
van de hondenpoepzakjes die bij de afvalbak bij de
speeltuin staan, om zo de omgeving hondenpoepvrij
te houden.

Buurtbudget
Jullie hebben onlangs een vooraankondiging van de
gemeente gekregen over het platform Ik buurt mee!
Op 9 december 2019 hebben Wytse en Hans namens

Een vertegenwoordiging van het platform heeft
op 7 november 2019 de bijeenkomst over
Samenredzaamheid bezocht. Het verslag van de
gemeente van deze bijeenkomst kunt u lezen op
de website van het platform. Bij invoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in
2007 heeft de gemeente in samenspraak met de
maatschappelijke organisaties een visie
ontwikkeld op samenredzaamheid, het
zogenoemde ‘Rhedens model’. Uitgangspunt was
dat kwetsbaren zo lang mogelijk zelfstandig
wonen, waar nodig met ondersteuning van
familie en buurtgenoten, aangevuld met
professionele zorg. Inmiddels is er een
afsluitende bijeenkomst voor de dorpskernen
Velp, Dieren en Rheden geweest op 12 februari
2020 in het Dorpshuis. Een delegatie van het
platform (Petra, Ans en Hans) was daarbij ook
aanwezig. Mogelijk dat het wijkplatform in deze
ontwikkeling een rol kan spelen. Wij horen graag
uw mening daarover!
Afsluiting Spoorwegovergang Pinkelseweg
Een vertegenwoordiging van het Wijkplatform
Grinthuizen heeft een bijeenkomst bezocht,
georganiseerd door ProRail en enige buurtbewoners
rondom de Pinkelseweg. Het gesprek ging andermaal
over afsluiting van de spoorwegovergang. Enige jaren
geleden is daar ook al eens een discussie over gevoerd
en toen is besloten de overgang voorlopig open te
houden. Ditmaal is ProRail voornemens om de
overgang in de loop van dit jaar te sluiten voor
autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de
overgang wel blijven gebruiken.

