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TELEURSTELLEND 

In het begin van dit jaar was er een bewoners-

overleg avond uitgeschreven. Waarom? Sim-

pelweg omdat tijdens dergelijke bijeenkomsten 

het reilen en zeilen in uw- en dus onze- wijk 

besproken kan worden. Wat is er goed, wat 

kan er worden verbeterd, welke wensen leven 

er bij de bewoners? Wat gaat er met de huur 

gebeuren? Aan de hand van de opkomst valt 

op te maken dat het allemaal z’n gangetje wel 

gaat. Er waren twee afmeldingen. Deze men-

sen hadden in ieder geval de moeite genomen 

om kennis te geven van hun afwezigheid.  

 

VERBODEN TOEGANG.  

WAT EN WAAROM? 

Sinds kort heeft Dunavie bij de ingang van de 

sloppen (de achteringangen) van de eensge-

zinswoningen aan de Rijnmond en de E.A. Bor-

gerstraat bordjes geplaatst met VERBODEN 

TOEGANG. Art. 461 Wetb. V. Strafr. De reden 

van het plaatsen van deze borden was bij de 

bewonerscommissie (nog) niet bekend en der-

halve is er bij Dunavie naar geïnformeerd. Het 

bord is geplaatst om voertuigen en ongewens-

te personen uit de sloppen te weren. De bete-

kenis van het bord is als volgt: Hij die, zonder 

daartoe gerechtigd te zijn, zich op een anders 

grond waarvan de toegang op een voor hem 

blijkbare wijze door rechthebbend eis verbo-

den, zich bevindt of daar vee laat lopen, wordt 

gestraft met een geldboete van de eerste cate-

gorie. 

Vee zal men daar ongetwijfeld niet aantreffen 

en wat de hoogte van de geldboete inhoudt, is 

ook nog onduidelijk. Maar hangjongeren en ten 

onrechte daar geparkeerde voertuigen kunnen 

bij overtreding een flinke prent tegemoet zien. 

 

EEN GOED IDEE? WIE KOMT ER MEE? 

De bewonerscommissie is ontvankelijk voor elk 

idee wat er wordt aangedragen ter verbetering 

van de woon- en leefomgeving. Het zijn vaak 

kleine dingen waar niet aan wordt gedacht 

maar toch van groot belang kunnen zijn. Of 

toch wel eens aan gedacht maar nooit kenbaar 

gemaakt? Heeft u iets waarvan u denkt dat dit 

kan bijdragen ten gunste van de wijk? 

Schroom niet en kom er mee. Misschien kan de 

bewonerscommissie er iets mee. Tips, wensen, 

klachten maar ook complimenten als deze op 

z’n plaats zijn daar kunt u altijd mee bij ons 

terecht. 

 

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD 

Vorig jaar hebben de bewoners van het hofje 

nummer 87 tot en met 119 een geslaagde bar-

becueparty gehouden. Een perfect ‘bindmiddel’ 

voor de saamhorigheid in de buurt. Vanwege 

het succes van vorig jaar en de animo om dit 

te herhalen, zal er ook dit jaar weer gebakken 

en gebraden worden. Het is aan te bevelen om 

dit ook in uw directe omgeving eens op touw te 

zetten. Gezellig, ontwapenend. Een kleine in-

spanning met een groot resultaat. Een avondje 

uit vlak bij u thuis en waar niet te diep voor in 

de buidel hoeft te worden getast. TAST TOE EN 

NEEM HET INITIATIEF! 
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NOG STEEDS VOOR VERBETERING 

VATBAAR 

Het zijn toch weer een paar oude koeien die 

uit de sloot moeten worden gehaald. Aan-

dachtspunten waar de bewonerscommissie 

zich sterk voor wil blijven maken. Want als we 

de boel laten verslapbakken, dan komt er 

nooit iets van terecht. Sommige zaken zijn 

niet alleen des bewonerscommissie, maar be-

treffen meerdere bewoners in onze wijk. Za-

ken die aangepakt kunnen worden. Zonder 

bovenmatige inspanning maar gewoon een 

kwestie is van doen of juist niet doen. 

 Niet doen is bijvoorbeeld afval naast de 

containers plaatsen, ook al zijn deze vol. 

Bewaar het overschot tot de volgende 

ophaalbeurt, maar laat de containers niet 

uitpuilen. Het is een regelrechte uitda-

ging voor de meeuwen die er dan een 

puinhoop van maken. Het gemeentelijk 

beleid is er op gericht om de meeuwen te 

weren en wij zijn allemaal een onderdeel 

van de gemeente. Er wordt zelfs met be-

keuringen gedreigd als er wordt gecon-

stateerd dat het afval ‘aan de meeuwen 

wordt aangeboden’. Voeren is helemaal 

uit den boze. U bent bij deze gewaar-

schuwd. En een gewaarschuwd mens……. 

 Vooral ook niet doen is het te hard rij-

den met brommers, scooters en ook au-

to’s op de woonerven. Niet voor  niets 

zijn deze gebieden voorbestemd om vei-

lig te zijn en de snelheid dan ook dient te 

worden beperkt. Hou rekening met ande-

ren! De meesten doen het toch immers 

ook met u! 

 Niet doen is ook uw auto zodanig parke-

ren dat er twee plaatsen in beslag wor-

den genomen. Helaas gebeurt dit nog al 

eens en dat dit ergernis bij de buurtbe-

woners op wekt ligt natuurlijk voor de 

hand. Mensen, hou rekening met elkaar. 

Ook auto’s die op daar niet voor bestem-

de plaatsen worden geparkeerd roepen 

onvrede op. Onoverzichtelijke situaties 

zijn hiervan het gevolg en bevordert de 

veiligheid voor jong (spelende kinderen) 

en oud geenszins. Het zijn op het oog 

misschien kleine dingen, maar zeker za-

ken die voorkomen kunnen worden. 

Leefbaarheid in de wijk, dat is hetgeen 

de bewonerscommissie al jaren lang na-

streeft en er zich ook sterk voor wil blij-

ven maken. Maar medewerking van uw 

kant is natuurlijk wel gewenst. Overlast, 

verpaupering (denk aan het voormalige 

Shell station), smerige sloppen bij de 

achteringangen, het zijn allemaal zaken 

die continu de aandacht blijven vragen. 

Veel dingen hebben wij als bewoners zelf 

in de hand. Laat bepaalde zaken niet uit 

de hand lopen.  

 

MAAR….. WIJ ZIJN HARD OP ZOEK 

NAAR VERSTERKING 

Een slagvaardi-

ge bewoners-

commissie be-

hoort toch wel 

uit minimaal 

drie personen 

te bestaan. He-

laas is dat in 

onze wijk niet 

het geval en daarom een dringende oproep om 

de commissie op sterkte te brengen. Denk nu 

niet direct dat dit veel tijd in beslag gaat ne-

men, want dat zou gelijk al kunnen afschrik-

ken om iets voor uw wijk te kunnen beteke-

nen. Maar dat kleine beetje inzet van hem of 

haar die ons team komt completeren, kan veel 

voor ons betekenen. Wie gaat de uitdaging 

aan? Wie zet zich in voor onze wijk? Een e-

mail naar bc.rijnmond@gmail.com is o zo wel-

kom. We zien er naar uit. 

mailto:bc.rijnmond@gmail.com
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Leden bewonerscommissie: 

 

Dhr. R.W. Varkevisser   Rijnmond 115 

 

Mail: 

 

bc.rijnmond@gmail.com 

 
 

Twitter: 

 

@bcrijnmond 
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