Jaargang 2, winter 2012

RIJNWEIDE
EVEN VOORSTELLEN: UW BEWONERSCOMMISSIE
Sinds medio 2011 is de bewonerscommissie opgericht. Met als doel om de belangen van alle
huurders te behartigen.

v.l.n.r. Aryanne Starkenburg, Truus Caspers, Loes van Leeuwen en Bep Arnoldus.
Op de foto ontbreekt Wil van den Bosch.

HET ONTSTAAN VAN DE COMMISSIE
Voordat de bewonerscommissie tot stand kwam, had Loes van Leeuwen een paar jaren daarvoor zich al sterk gemaakt voor een tweede lift in het complex Rijnweide. En liefst een die wat
ruimer was want de aanwezige lift was wel heel er krap bemeten. Bij calamiteiten zou er immers noot een brancard in kunnen passen, iets waar de ontwerper van het gebouw blijkbaar
geen rekening mee had gehouden. Loes zag haar strijdlust beloond door middel van een handtekeningenactie. Een tweede lift werd geplaatst en hiermee werd een wens vervuld. Loes kwam
vervolgens in contact met Coba van Duijvenbode en het balletje ging aan het rollen. Naar de
goede kant wel te verstaan want vanuit dit contact kwam Loes bij Cees Oostindie terecht en het
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woord ‘Bewonerscommissie’ viel in vruchtbare
aarde. Truus Caspers en Bep Arnoldus sloten
zich bij Loes aan en het trio vormde samen de
commissie. Inmiddels is Valkenburg in één
commissie ondergebracht. Voor het Marinus
Postplein behartigt Aryanne Starkenburg de
belangen en Wil van den Bosch doet dit namens de bewoners van het Zwammerveld.
‘Maar’, zo zegt Aryanne terecht, ‘Het is wel
wenselijk als er nog een tweede man of vrouw

bijkomt’. Daar heeft zij gelijk in. Want alleen
is maar alleen’. Zij heeft al diverse mensen
gepolst om mede zitting te nemen in de bewonerscommissie, maar tot op heden kreeg
zij nul op het request. Wie is er bereid om aan
de oproep van Aryanne gehoor te geven? Het
vergt nauwelijks enige tijd, maar het is wel
erg belangrijk dat er een afvaardiging van de
wijk is. De vier dames bevestigen dit nadrukkelijk.

DE STAND VAN ZAKEN IN RIJNWEIDE

GOEDE GELUIDEN
De bewoners van Rijnweide zijn tevreden met
hun woon- en leefomgeving. Het is er fijn wonen. Er zijn veel activiteiten en de wens is dat
deze ook zullen blijven. Het bevordert immers
de saamhorigheid. De zaal leent er zich uitstekend voor en ook voor ouderen is het een ideale gelegenheid om er zich te vermaken tijdens diverse activiteiten. De wens die er leefde om grotere huisnummers aan te brengen is
inmiddels in vervulling gegaan. Positieve geluiden alom. Maar…..

maar een jaar is snel om. Zou de boom in het
zijpad gekapt kunnen worden? Oei, dat is een
moeilijke vraag want bomen worden niet zomaar gekapt. Maar een verzoek bij de gemeente indienen om er eens kritisch naar te
kijken is allicht het proberen waard. Niet geschoten is altijd mis.

ER ZIJN NOG WENSEN
Er worden nog wel eens fietsen in de hal aangetroffen die niet aan de bewoners toe behoren en dat is niet wenselijk. Daar is de hal van
Rijnweide niet voor bestemd. Wellicht is het
zinvol om indien dit wordt geconstateerd om
de ‘vreemde’ er op te wijzen dat dit niet de
bedoeling is. Vaak doet een net woordje al
veel goeds. Het kost niets en kan toch het gewenste resultaat opleveren.
HOGE BOMEN
Hoge bomen vangen veel wind, is een oud gezegde. Maar niet alleen dat, zij veroorzaken
ook overlast vooral in de herfst met veel vallend blad en glibberigheid bij slecht weer. Nu
is de herfst op dit moment zo goed als voorbij
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ADVIES: LAAT EEN ROOKMELDER AANBRENGEN
Een brandje bij één van de bewoners heeft de commissie aan
het denken gezet en komt met een duidelijk en dringend advies. Breng een rookmelder in uw huis aan of laat er een of
twee installeren. Voor een handig familielid, vriend of kennis is
dit een koud kunstje, het kost weinig en kan een hoop ellende
besparen. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

VANAF HET MARINUS POSTPLEIN

Zoals eerder vermeld komen de geluiden uit
deze wijk alleen van mevrouw Aryanne Starkenburg die al elf jaar de belangen van het
wijkje behartigt. Een tweede man of vrouw
naast haar zou erg welkom zijn. Aryanne kan
melden dat de twee leegstaande appartementen weer worden bewoond.
Eén is er al bewoond en in januari zal ook
het tweede appartement worden betrokken
zodat het wijkje weer volledig is bewoond.

Mogelijk nieuwe kandidaten voor de bewonerscommissie?
Het is prettig dat het centrale afzuigsysteem
is schoongemaakt waardoor het weer optimaal functioneert. Maar volgend jaar in de
herfst aandacht voor veel vallende bladeren
is een belangrijk punt. Aanvragen bij de gemeente om een keer te komen ruimen of
een bladkorf te plaatsen is het minste wat er
gedaan kan worden om de overlast te beperken.
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BC Valkenburg, Valkenburg zh


M.W. L.H.J. van Leeuwen, Rijnweide 39



Mw. B. Arnoldus, Rijnweide 40



Mw. v.d. Bosch-de Mooij, De Wei 5



Mw. G.M. Caspers, Rijnweide 48



Mw. A.V. Starkenburg, Marinus Postplein 21

e-mail: bc.valkenburg@gmail.com
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