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LEGAAL OF ILLEGAAL? MAAR ZEKER GEEN VISITEKAARTJE! 

Mooie huizen, mooie wegen. Maar bij de rotonde 

halverwege de Biltlaan in Rijnsoever staat een dis-

sonant. Een soort van (ja wat is het eigenlijk?) 

container of woonruimte, opslagplaats, enfin ver-

zin het maar, aangebouwd naast het woonhuis op 

één van de hoeken verstiert het beeld aanzienlijk. 

Dat wij daar niet blij mee zijn spreekt voor zich. Of 

dit beeld verstorende bouwwerk er legaal is ge-

plaatst of buiten de mazen der wet is neer gezet, 

is nog in het ongewisse. Dus zal dit moeten wor-

den uitgezocht. De bewonerscommissie neemt dit 

hoog op en zal gaan uitzoeken of dit ‘visitekaartje’ 

van de wijk al dan niet terecht tot veler ergernis op een plek is gepositioneerd die het 

aanzien van onze wijk onwaardig is. 

PLANTSOENEN HEBBEN GEEN STA-

TUS VAN DE ‘P’ VAN PARKEREN 

Toch denken sommige bewoners dat het 

plantsoen of de groenstrook vlak voor de 

deur de ideale oplossing is om de auto daar 

te parkeren. Gemak dient immers de mens 

toch? Maar de gemakzucht van sommigen 

kan tot ergernis van buurtbewoners leiden. 

Beschadigde groenstroken door geparkeerde 

auto’s vormen 

een doorn in 

het oog. 

Groen is iets 

waar we met 

z’n allen zui-

nig op moeten 

zijn. Als het 

aan groen 

ontbreekt wordt er geklaagd. Waarom wordt 

er dan zo nonchalant mee om gesprongen? 

Groen is er voor iedereen en dus moet een 

ieder daar met respect mee omgaan.  

BEPAALD GEEN ONDERHOUDEND 

PLAATJE  

Misschien wel 

een onderhou-

dend praatje 

als u dit goed 

leest. Er zijn 

enkele plekjes 

in de wijk die 

bepaald niet de 

schoonheids-

prijs verdienen. Hoe klein misschien dan 

ook, alles wat beter en mooier kan moet bij-

dragen aan een optimaal beeld van onze 

wijk. Bepaalde tuinafscheidingen voldoen 

niet aan het plaatje zoals wij dit graag zou-

den zien. Een kleine moeite om hier de nodi-

ge aandacht aan te schenken. Ook het open-

baar groen wordt hier en daar aangetast (zie 

foto). Een beetje te kort door de bocht mis-

schien?  
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ZIEZO, DAT KNAPT LEKKER OP! 

Het zal weer een frisse aanblik geven, de 

gereinigde boegdelen bij een aantal wonin-

gen. Het komt de uitstraling ten goede. Ook 

het schilderen hiervan en ook van de dakka-

pellen staan nog op het programma. Een 

goede zaak. 

Maar toch zijn 

er nog zoge-

naamde ver-

borgen plekjes 

die bepaald 

niet het predi-

caat ´schoon´ 

verdienen. En 

dat hebben wij zelf in de hand. De vraag 

rijst waarom er dan nog troep in diverse 

sloppen wordt aangetroffen. Gemakzucht of 

zoiets. Toch niet al te veel moeite om er 

voor te zorgen dat de wijk schoon blijft als 

iedereen zijn ´eigen straatje´ schoon houdt. 

Ook al lijkt het niet zo in het oog springend, 

het wordt wel degelijk opgemerkt en leidt 

tot onnodige ergernissen. Iets dat simpel 

voorkomen kan worden. Werk daar dan ook 

aan mee! 

 

 

DE WEG GEPLAVEID 

Momenteel is het hier en daar in onze wijk 

niet bepaald optimaal gesteld met de be-

strating. Oorzaak: het benodigde graafwerk 

voor het vervangen en aanleggen van leidin-

gen waardoor de boel enkele keren werd op-

gebroken. De bewonerscommissie heeft on-

langs contact opgenomen met de wijkregis-

seur en tijdens dit gesprek werd duidelijk 

dat binnen vijf jaar de gehele wijk ‘onder 

handen genomen zal worden’. Het is dus 

nog even wachten, maar het biedt in ieder 

geval perspectief. Mochten zich er tussen-

tijds toch onge-

wenste situaties 

voor doen, zoals 

losliggende tegels 

of stenen dan kan 

dit via de website 

van de gemeente 

worden aangemeld. 

Dan zal er ook direct actie op worden onder-

nomen. Op diverse plaatsen is het niet ‘je 

van hèt’ en als dit als erge hindernis wordt 

ervaren, maak er dan ook melding van. Vei-

ligheid voorop, ook op de stoep. Kinderen 

hebben er vaak geen erg in. Voorkomen is 

beter dan genezen. 

VEILIGHEID IN GEDING DOOR BROM-

MERS EN SCOOTERS 

Woonerven zijn beschermde gebieden met 

betrekking tot de verkeersveiligheid. Als ie-

dereen zich er aan houdt dan is er weinig 

aan het handje. Maar vooral berijders van 

brommers en scooters lichten er de hand 

mee en vormen een gevaar voor de veilig-

heid, vooral van de kinderen. Mag het ietsje 

minder zijn voor meer veiligheid. Hier ligt 

een taak voor elke bewoner die er zich aan 

ergert. Spreek de ´overtreders´ er op aan.  

Laat alles niet klakkeloos langs u heen gaan.  
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Leden bewonerscommissie: 

 

Dhr. P. Bekker     Bries 14 

 

Mail: 

bc.rijnsoeveroost@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@bcrijnsoeveroost  

Jaargang 3, voorjaar 2013  

VOORLICHTINGSAVOND NOG DEZE ZOMER. U KOMT TOCH OOK? 

In juni of juli wordt er een voorlichtingsavond voor onze wijk belegd. De juiste datum is 

nog niet bekend maar zodra hier duidelijkheid over is, ontvangt u een uitnodiging hier-

voor. Er wordt dan ook op uw komst gerekend. Het is een gelegenheid die te baat moet 

worden genomen om wensen, ideeën en klachten kenbaar te maken. Laat uw stem ho-

ren.  

 

WIE KOMT DE BEWONERSCOMMISSIE VERSTERKEN? 

Een bewonerscommissie die optimaal kan en wil functioneren behoort uit minimaal drie 

personen te bestaan. Helaas is onze commissie niet op deze gewenste sterkte dus 

wordt er bij deze een oproep aan hem of haar gedaan die er energie in wil steken om 

de woon- en leefomgeving te behartigen. Laat u vooral niet afschrikken door de ge-

dachte dat dit veel tijd gaat kosten, want dat hoeft niet persé. Maar een paar uurtjes 

per jaar kunnen veel bijdragen tot het tot stand brengen van zaken die ons allemaal 

aan gaan. Wie gaat de uitdaging aan? Uw spontane reactie wordt graag op het kantoor 

van de SHD tegemoet gezien. 


