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Dit is een uitgave van de buurtcommissie ‘Rivierenbuurt Alblasserdam’

Van de voorzitter

Bericht van de wijkagent:

Hierbij ontvangt u de tweede officiële nieuwsbrief van de Rivierenbuurt.

Hallo wijkbewoners,

Op 22 november 2012 is de laatste bijeenkomst in het MFC
Maasplein geweest voor alle bewoners waarin de voorstellen
voor de herinrichting zijn besproken. De vragen en opmerkingen die we hier ontvangen hebben van bewoners zijn inmiddels besproken met de gemeente en zullen in het voorlopig
ontwerp worden verwerkt of er zal bij de bewoners zelf op
worden teruggekomen wat het vervolg ervan is.
Het inrichtingsplan is inmiddels door de gemeenteraad
goedgekeurd, behoudens het plaatsen van de ondergrondse
afvalcontainers. Een aantal bewoners heeft aangegeven tegen
het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers te zijn en
daarom zal er onder de bewoners van de Rivierenbuurt een
enquête plaatsvinden welke is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. De uitslag hiervan zal worden doorgegeven aan de gemeente en zij zullen op basis van de enquête uitslag besluiten
of de ondergrondse afvalcontainers geplaatst gaan worden.
Verder in deze nieuwsbrief zal onze nieuwe wijkagent zich
aan u voorstellen. De wijkagent is zeer actief bezig op allerlei
gebieden en heeft op aangeven van een aantal bewoners
snelheidscontroles gehouden in diverse straten. Hier zijn geen
overtredingen geconstateerd maar wat wel werd waargenomen is dat, met name “eigen wijkbewoners”, zich niet houden
aan de aangegeven rijrichting. Wij willen u erop wijzen dat
deze bekeuringen € 120,00 per overtreding kosten wat makkelijk te voorkomen is, gewoon als we de borden volgen.
Naast de herinrichting van de wijk zijn er nog diverse andere
zaken welke onze aandacht nodig hebben in de wijk. Verder in
de nieuwsbrief komen we hierop terug.
Wederom een ieder bedankt voor zijn of haar inbreng bij de
veranderingen, welke mogelijk zullen leiden tot verbetering
van het woongenot in onze wijk.
Voorzitter Bewoners Commissie Rivierenbuurt
David Post

Via deze weg wil ik me graag
even aan u voorstellen.
Mijn naam is Martin Stam,
sinds 1998 werkzaam bij de
politie en vanaf september
2012 ben ik uw wijkagent
geworden.
Voordat ik wijkagent in
Alblasserdam werd, heb ik in
het Wijkteam Alblasserwaard
West gewerkt en daarvoor
jaren in de surveillancedienst.
Al die jaren heb ik in de Alblasserwaard gewerkt dus is Alblasserdam geen onbekend terrein voor mij.
Als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk, bij voorkeur op de
fiets, in de wijk aanwezig te zijn om u van dienst te zijn.
Dus wilt u iets aan mij kwijt, spreek me dan gerust aan!
Ik werk vanaf het politiebureau Alblasserdam en mocht u mij
telefonisch willen bereiken dan kan dat via nummer
0900-8844.
Tot slot wil ik u nog even wijzen op het naleven van het eenrichtingsverkeer.
Uit de diverse bewonerscommissies kwam naar voren dat
veel bewoners van de wijk zich storen aan het niet naleven
van het eenrichtingsverkeer.
Dit is dus ook een aandachtspunt voor mij. Denk aan uw medewijkbewoners en voorkom bekeuringen!
Tot ziens in de wijk!
Martin Stam

Wist u dat we zelf ook al een paar zaken
kunnen verzorgen?
•
•

Secretariaat: J. Kemper
Lekstraat 5
2953 CD Alblasserdam
Telefoon:
078 - 6 919 431
Mail adres: rivierenbuurtalblasserdam@gmail.com

•
•

Het niet parkeren van onze auto’s in de bochten,
Het niet parkeren van grote bussen op plaatsen waar andere
bewoners er last van hebben,
Het houden aan de rijrichting,
Het ophogen van de achterpaden vast samen met de buren
voorbereiden.

Grondwaterstand en wateroverlast in onze wijk
Na het vernieuwen van het riool is gebleken dat de grondwaterstand in onze wijk gestegen is. Waren er met het oude riool
verontrustende berichten dat de grondwaterstand te laag zou zijn en dit voor problemen met de houten heipalen kon zorgen,
nu zijn er berichten van bewoners wiens kelder in een soort zwembad veranderd is. In het algemeen zou je kunnen zeggen
dat je beter een probleem met de waterdichtheid van je kelder kunt hebben, dan een probleem met verrotte heipalen. Voor
de bewoners die het betreft, is het echter erg vervelend. Men wordt geconfronteerd met een probleem waar men voorheen
geen last van had. En dit probleem zal men waarschijnlijk op eigen kosten moeten verhelpen.
In de situatie met het oude riool fungeerde het riool (onbedoeld) als drainagebuis voor het grondwater. Omdat dit riool op
vele plaatsen lek was, kon er grondwater in komen, wat vervolgens als rioolwater afgevoerd werd. Hierdoor daalde de grondwaterstand tot een niveau wat lager was dan wenselijk. Omdat de meeste houten heipalen in de wijk voorzien zijn van een
betonnen oplanger met een lengte van slechts 1 meter, is het immers belangrijk dat de grondwaterstand niet te laag wordt.
Vanwege de kelders die onder de meeste woningen zitten, mag de grondwaterstand echter ook niet te hoog worden. De
meest ideale situatie is een stand die niet lager komt dan de houten paalkop en niet hoger dan de onderkant van de keldervloer. De afstanden tussen die beide punten is bij ons niet exact bekend, maar dat zal hooguit om een centimeter of zestig
gaan. Er blijft zo dus weinig speelruimte over voor fluctuaties in de grondwaterstand zonder dat dit tot problemen leidt.
Omdat het nieuwe riool weer helemaal waterdicht is, werkt dit niet meer als drainagebuis. Het grondwater wordt dus niet
meer door de rioolbuis afgevoerd. Gelijktijdig met het riool is echter wel een drainagebuis (schoonwaterriool) aangelegd, wat
zorgt voor de nodige afvoer van het grondwater indien dit boven een bepaald peil uit komt. Omdat deze drainagebuis hoger
ligt dan het (oude) riool, daalt de grondwaterstand niet meer zo ver. De kans dat de houten palen droog komen te staan, is
daarmee dus een stuk verminderd. Wel zal er altijd fluctuatie zijn in de grondwaterstanden. In natte perioden zal het grondwater een stukje hoger staan dan in droge perioden. En in die natte perioden kan het dus gebeuren dat het grondwater hoger
komt te staan dan de onderkant van de keldervloer. De gemeente heeft aangeboden om bij woningen die in die natte perioden last hebben van vocht of water in de kelder, uitleggers vanaf de drainagebuis te leggen tot aan de erfgrens. De bewoners
kunnen dan zelf voor extra drainage in hun tuin zorgen om het opkomend grondwater af te voeren. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de kelder zodanig te behandelen dat deze weer waterdicht wordt. Meer informatie daarover is op internet te
vinden.

Burgerparticipatie:

Site wijkkerngroep Kinderdijk.

Waarschijnlijk zal het u niet ontgaan zijn dat bepaalde wetgeving, met name op het gebied van de zorg, wordt overgeheveld van het Rijk naar gemeenten.
Dit betekent dat de verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
en daarnaast ook de zeggenschap meer wordt teruggelegd
bij de samenleving. Hieruit volgt de vraag: wat kunnen we
voor elkaar betekenen?
Wat zou dat betekenen voor onze wijk Kinderdijk waar wij
allen deel vanuit maken?
Op dit moment zijn er een aantal commissieleden van de bewonerscommissie Rivierenbuurt actief in de ‘Wijkkerngroep
Kinderdijk’ en gezamenlijk gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.

De ‘Wijkkerngroep Kinderdijk’ is gestart met het ontwerpen
van een site voor en over de wijk Kinderdijk. De insteek is om
alles wat in de wijk gebeurt op de site te benoemen en informatie te vermelden om een goed overzicht weer te geven
van wat waar in de wijk Kinderdijk te doen is.

Meldpunt:
Wanneer u iets in de wijk constateert wat verbeterd zou kunnen worden of u heeft een idee voor een leuke activiteit, of
wanneer u wilt reageren op items uit de nieuwsbrief, kunt u
dit melden op het volgende mail adres: rivierenbuurtalblasserdam.com.
U kunt hierbij denken aan straatverlichting die niet goed
werkt, het organiseren van een rommelmarkt ed.
De commissie zal er dan voor zorgen dat het bij de juiste personen en instanties terecht komt.
In de toekomst zal er ook een meldpunt komen voor signalering van bewoners welke op wat voor manier dan ook hulp
behoeven, dit ook in het kader van de burgerparticipatie.
Zodra dit bekend is zullen we u hierover direct informeren.

Het bestuur van de ‘Wijkkerngroep Kinderdijk’ wil een wijkkrant op de site uitgeven om iedereen snel te kunnen informeren over het nieuws uit de wijk.
Buurtverenigingen krijgen de gelegenheid om op de site hun
zegje te doen en hun vereniging meer bekendheid te geven.
Op de site zal praktische informatie te vinden zijn, er kunnen
mededelingen geplaatst worden, oproepen en op een soort
van marktplaats zal vraag en aanbod worden samengebracht.
Als u iets heeft wat u kwijt wilt of u zoekt iets, dan kunt dat
daar vermelden.
Als u zorg nodig heeft of u heeft vragen daar over dan kunt u
op de site de informatie vinden en doorlinken naar de juiste
organisatie.
Het bestuur hoop met de site de inwoners van wijk Kinderdijk
meer te betrekken met wat er in de wijk gebeurt.

Vergeet u de enquête
niet in te vullen!

