Nieuwsbrief

Januari 2014
Uitgave No. 03

Dit is een uitgave van de buurtcommissie ‘Rivierenbuurt Alblasserdam’

Van de voorzitter

Overzicht activiteiten buurtcommissie

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2014 van de
buurtcommissie van de Rivierenbuurt.

Nu wij als buurtcommissie bijna klaar zijn met het meedenken over de herinrichting van de wijk, leek het ons leuk om
een kleine terugblik te geven van onze werkzaamheden.

Allereerst wil ik, mede namens alle commissieleden, iedereen
een Gelukkig Nieuwjaar wensen.
Het jaar 2013 heeft voor de buurt in het teken gestaan van de
herinrichting.
Op een aantal punten na is het afgerond. Er moet nog gezocht worden naar de beste oplossing voor de achterpaden,
de ingebruikname van de ondergrondse containers en het
aanpassen van rijrichtingen. Zodra hier meer over bekend is
zullen wij u daar over informeren.
Graag willen wij u uitnodigen om op 17 januari 2014 de
herinrichting feestelijk af te sluiten.
Dit zal onder het genot van een hapje en een drankje plaatsvinden in het MFC Maasplein van 19.30 uur tot 22.00 uur.
We hopen op een grote opkomst!
In 2013 is de pilot “Meedoen in Kinderdijk” gestart en hier zijn
inmiddels al goede resultaten mee geboekt, diverse organisaties zijn meer gaan samenwerken en dat zal in 2014 zeker
zijn vruchten gaan afwerpen voor alle bewoners in de wijk
Kinderdijk.
David Post
Voorzitter Bewoners Commissie Rivierenbuurt
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Telefoon:
078 - 6 919 431
Mail adres: rivierenbuurtalblasserdam@gmail.com

Ontstaan

Het ontstaan van de buurtcommissie is terug te voeren naar
de door de gemeente Alblasserdam belegde informatieavond
op 8 maart 2012. Tijdens deze informatieavond is het plan van
de gemeente gepresenteerd om bij de herinrichting zo veel
mogelijk rekening te houden met de wensen van de buurtbewoners. Geïnteresseerden konden zich die avond ook vrijblijvend opgeven om eventueel gezamenlijk een buurtcommissie te gaan vormen. Tijdens deze avond hebben zo’n 17
personen aangegeven hierin interesse te hebben. Uiteindelijk
is hieruit een buurtcommissie ontstaan van 14 leden.

Werkzaamheden

Eén van de eerste werkzaamheden die we oppakten, was
het opstellen en verspreiden van een enquête om op die
manier de mening, wensen, klachten e.d. van buurtbewoners
in kaart te brengen. Onderwerpen die aan de orde kwamen,
waren o.a. de riolering, parkeerplaatsen, rijrichting en gevoel
van veiligheid. De uitkomst van deze enquête is middels een
nieuwsbrief gedeeld met de buurt. En uiteraard zijn we met
de gemeente om tafel gaan zitten om de door de bewoners
geconstateerde knelpunten te bespreken.
In totaal zijn we als buurtcommissie tot nu toe 9 keer bij elkaar geweest om de wensen van de buurt en de voortgang
van de werkzaamheden te bespreken. Alle keren was de
projectleider Rivierenbuurt van de gemeente, de heer Lex
Koelewijn, hierbij aanwezig. En steeds weer bleek dat hij zich
uitermate inspande om dit project tot een succes te maken.
Ook door de verschillende werkgroepen van de buurtcommissie is veel werk verzet. Zij overlegden regelmatig over
specifieke onderwerpen met de gemeente.
Nu de herinrichting van de wijk opgeleverd is door de aannemer, zitten we alleen nog met de achterpaden “in onze maag”.
Omdat de hoofdweg wel opgehoogd is, maar de achterpaden
vaak niet opgehoogd konden worden c.q, kunnen worden,
moet er nog een oplossing bedacht worden voor het waterprobleem wat daardoor in sommige achterpaden is ontstaan
of erger is geworden. Hierover zijn wij als buurtcommissie
nog in gesprek met de gemeente. U zult daar dus vast nog
meer over gaan horen.

Toekomst

Gaan wij als buurtcommissie onze werkzaamheden afronden,
nu ook de gemeente bezig is zijn werkzaamheden in deze
buurt af te ronden? Hier zijn we nog niet uit. Mocht u suggesties hebben voor zaken waarmee wij de belangen van de
buurt kunnen behartigen, dan zullen wij dat zeker meenemen
in onze beslissingen. Wij horen het in dat geval graag van u!

Handhaven parkeerregels
Al eerder hebben we in deze nieuwsbrief geschreven over het

parkeren in onze wijk. Nu onze wijk opnieuw bestraat en ingericht is, willen we dit onderwerp nogmaals onder de aandacht
brengen.

Parkeerplaatsen

De plaatsen waar het toegestaan is een auto te parkeren,
zijn herkenbaar aan de blauw/zwarte parkeerstroken aan de
rechter of linkerzijde van de weg. Deze stroken beginnen op
5 meter vanaf een bocht. De wettelijke regel is immers dat er
binnen 5 meter vanaf een bocht niet geparkeerd mag worden. Ook in onze wijk mag dat dus niet (meer).
Zo niet parkeren
Parkeer de auto’s zo dicht mogelijk op elkaar en laat op de
uiteinden van de parkeerstroken geen halve plaatsen over. En
als er parkeerstroken zijn voor bijvoorbeeld drie auto’s, zorg
er dan ook voor dat daar drie auto’s kunnen parkeren. Denk
hierbij niet alleen aan u zelf, maar ook aan uw buurtbewoners
die hun auto ook graag redelijk dicht bij huis willen parkeren.

Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

De wijkagent heeft aangegeven dat hier binnenkort ook op
gecontroleerd zal worden. Niet-toegestaan parkeergedrag zal
dan “beloond” worden met een bekeuring.
Om zo’n bekeuring te ontlopen, is het noodzakelijk dat in
ieder geval alle wielen van het voertuig ook echt op de parkeerstrook staan. Er wordt nu nog wel eens geconstateerd dat
men de auto nog net op de parkeerstrook probeert te proppen, maar dat de voor- of achterwielen dan op het verhoogde
plateau van de kruising blijven staan. Aangezien de auto dan
binnen 5 meter van de bocht geparkeerd staat, is de kans op
een bekeuring aanzienlijk.

Volledig benutten van de beschikbare
parkeerplaatsen.

Om zoveel mogelijk auto’s op een nette manier in de wijk
te kunnen parkeren, is het noodzakelijk om ook op een efficiënte wijze te parkeren. Gebruik de parkeerplaatsen dus zo
optimaal mogelijk.

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een
lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan
2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander
dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw
op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder
of overlast wordt aangedaan.
Ook op het naleven van deze regel zal binnenkort strenger
gecontroleerd worden. Gebruikers van deze voertuigen zijn
dus gewaarschuwd!



Zo niet parkeren

In onze wijk worden regelmatig grotere voertuigen geparkeerd (waaronder bedrijfswagens), die hier niet mogen staan.
Artikel 5:9, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening
zegt over deze voertuigen het volgende:

1 gratis consumptie 17 januari
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Website Wijk Kinderdijk
Wijk Kinderdijk , met recht een dijk van een wijk!
Alblasserdam, november 2013- Dat de wijk Kinderdijk altijd een
wijk is geweest waar wijkbewoners, verenigingen, winkeliers en
andere instanties elkaar vinden binnen een hechte gemeenschap die graag met elkaar in gesprek is en waar zorg voor
elkaar een normale zaak is, is misschien wel bekend.
Minder bekend is wellicht dat de Wijk Kinderdijk sinds kort
beschikt over een eigen website.

Gemeente Alblasserdam laagdrempelig is zodat bewoners snel
en juist op de hoogte gehouden worden van allerlei Gemeentezaken.
De website is een goed voorbeeld van dit streven. De leden
van de wijkkerngroep worden blij als de bewoners en andere
betrokkenen van de wijk hen weten te vinden en als wijkkerngroep iets voor geïnteresseerden kan betekenen.

De website is ontstaan vanuit de behoefte om aan allerlei partijen (wijkbewoners, verenigingen, instanties en winkeliers in
de wijk) een platform te geven waarbinnen ze hun informatie
kwijt kunnen en elkaar makkelijk kunnen vinden.
De website brengt alle beschikbare informatie binnen de wijk
overzichtelijk in beeld en zorgt er vooral ook voor dat al die
informatie toegankelijk gemaakt is.
De website vervult verder een belangrijke rol bij het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van praktische
hulpverlening. Als de ene bewoner bijvoorbeeld slecht ter been
is en de andere bewoner doet graag boodschappen dan kan je
elkaar makkelijk vinden.

De website is in de huidige vorm nog een soort proefversie; de
komende maanden wordt aan de invulling en uitstraling nog
volop ‘gesleuteld’. Graag doet de wijkkerngroep een oproep
aan betrokkenen om deze website onder de aandacht van de
doelgroep te brengen.
Suggesties voor aanvulling en optimalisatie zijn zeer welkom
via email jadevogel@gmail.com.
Evenals extra  correspondenten.

De Wijkkerngroep Kinderdijk is initiatiefnemer en eigenaar van
de website onder de bezielende leiding van Harry Struik en
Jaap de Vogel en onderhoudt nauw contact met de Gemeente
Alblasserdam, Politie, Scholen in de wijk en de SWA (Stichting
Welzijn Alblasserdam).

Voorzitter Harry Struik zegt: ‘Betrokkenen uit de wijk vinden het
prettig als ze weten welke activiteiten er worden georganiseerd.
U vindt er informatie over actuele ontwikkelingen binnen de
wijk (de pinautomaat bij de Coop), nieuwsbrieven met de laatste
nieuwtjes uit de verschillende wijken, links naar zorginstellingen, kerken, verenigingen, scholen, commissies en andere
organisaties waaronder het winkelcentrum Scheldeplein en
activiteiten binnen MFC Maasplein (Multifunctioneel Centrum
Maasplein) vanuit de diverse organisaties die daar gehuisvest
zijn’.

De groep is in 2000 in het leven geroepen met als doel de
dynamische wijk Kinderdijk meer aandacht te geven op allerlei
vlakken.
Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: Wijkschouwen,
opknappen van de Rijnstraat , verkeersmaatregelen nemen in
de wijk, speeltoestellen aankopen en opknappen voor de jeugd
en trapveldjes (re)organiseren.

Webmaster Jaap de Vogel vult aan: ‘MFC Maasplein wordt steeds
meer het kloppende hart van de wijk Kinderdijk. In het MFC
is ruimte om veel verschillende activiteiten te organiseren.
Wonen, zorg, werken en leren; het is allemaal ondergebracht
in het MFC.
Het leerwerkbedrijf SMILE bijvoorbeeld en de klussendienst
van Stichting Welzijn Alblasserdam willen graag weten waar
De Wijkkerngroep streeft met vrijwilligers na dat de wijk voor mensen in de wijk Kinderdijk behoefte aan hebben.
iedereen prettig bewoonbaar is en dat de toegang tot de Om zo maatwerk te kunnen leveren’.

Beste wijkbewoners
Allereerst de beste wensen voor 2014, hopelijk heeft u een goede en rustige jaarwisseling achter
de rug.
Vooruitkijkend naar 2014 hoop ik als wijkagent op een veilig jaar. Ook u kunt daar uw steentje
aan bijdragen.
In deze donkere maanden stijgt het aantal woninginbraken in vergelijking met de rest van het
jaar. Slachtoffer worden van een woninginbraak heeft altijd een behoorlijke impact.
Met wat simpele tips maakt u de kans op een inbraak al een stuk kleiner.
Zorg daarom dat u altijd uw woning bewoonbaar achterlaat als u weggaat en laat altijd wat
verlichting branden en zet ook geen waardevolle goederen in het zicht. (kijk voor meer tips op
www.politiekeurmerk.nl)
Bent u getuige van een verdachte situatie, bel dan direct 112. U weet tenslotte wie of wat er niet
bij u in de straat thuis hoort.
Ook wil ik een beroep doen aan de hondenbezitters in de wijk. U loopt vaak nog ’s avonds laat een
rondje en houdt dan uw oren en ogen open. Ziet u iets verdachts bel dan direct de politie.
Martin Stam
Wijkagent.

Interview met Ad Cardon “Meedoen in Kinderdijk”
1. Waarom is “Meedoen in Kinderdijk” juist in Kinderdijk gestart?

Omdat we zien dat daar, nog meer dan in de andere wijken, veel sociale verbanden zijn, mensen willen iets voor elkaar doen!
Een mooi voorbeeld is hoe de wijkkerngroep al jaren actief betrokken is bij alle werkzaamhede

2. Wat is het uiteindelijke doel?

Kinderdijk moet een wijk zijn (en blijven!) waar bewoners zich prettig en op hun gemak voelen, daar gaat het ons om. We
willen er als gemeente voor zorgen dat duidelijk is waar mensen terecht kunnen met vragen en dat professionele instellingen
goed samenwerken. Het belangrijkste van alles is dat we elkaar kennen en waar nodig helpen.

3. Hoe vindt u dat de samenwerking tussen verschillende instanties en organisaties verloopt?

We hebben voor “Meedoen in Kinderdijk” meer dan 40 partijen geïnterviewd. Van de kerken tot zorgaanbieders en van de
Voedselbank tot bewonerscommissies. We hebben deze partijen bij elkaar gebracht om samen oplossingen te bedenken
voor vragen in de wijk. Daardoor zien we dat ze elkaar beter kennen en steeds beter samen gaan werken!

4. Wat betekent “Meedoen in Kinderdijk” voor ons als inwoners van de wijk?

Wees actief betrokken op elkaar en je buurt! Denk mee hoe je de buurt mooier kunt maken. Dat kan door samen aan de slag
te gaan met het groen of met speelplekken, maar ook door kleine klusjes voor elkaar te doen als dat nodig is. Welke vragen
belangrijk zijn, bespreken we tijdens bijeenkomsten in MFC Maasplein. De eerstvolgende is op 27 februari, zet deze datum
in je agenda! Ik nodig iedereen van harte uit om daar bij te zijn.

Kijk eens op de website van de wijk kinderdijk, www.wijkkinderdijk.nl

