
Bijlage	  6:	  Verslag	  	  startbijeenkomst	  wijkvereniging	  Tuinwijk	  Sterrebosch,	  
woensdag	  22	  oktober	  2014,	  20:00	  -‐	  22:00	  uur	  Plaats:	  IVA	  -‐	  Hogesteeg	  2A	  

	  
1. Introductie	  

De	  aanwezigen,	  30	  leden,	  dorpscoördinator	  Roelie	  Steinmann,	  dorpswethouder	  Frits	  Naafs	  en	  
Herman	  Mocking	  van	  de	  afdeling	  Groen	  van	  de	  gemeente	  worden	  welkom	  geheten	  door	  voorzitter	  
Stefan	  Scharf.	  Hij	  licht	  toe	  dat	  we	  bijeen	  zijn	  om	  elkaar	  te	  informeren,	  te	  communiceren	  over	  dingen	  
die	  spelen	  en	  na	  te	  gaan	  welke	  zaken	  we	  concreet	  willen	  oppakken	  in	  de	  vorm	  van	  werkgroepen.	  Dit	  
doen	  we	  voor	  alle	  straten	  binnen	  de	  Tuinwijk.	  Later	  in	  de	  discussie	  wordt	  benadrukt	  dat	  we	  hier	  niet	  
zitten	  als	  klachtencommissie,	  maar	  met	  de	  bedoeling	  om	  ook	  zelf	  zaken	  aan	  te	  pakken,	  en	  daarmee	  
invulling	  te	  geven	  aan	  de	  participatiemaatschappij.	  

Vervolgens	  stellen	  de	  gasten	  vanuit	  de	  gemeente	  zich	  kort	  voor:	  

Frits	  Naafs	  is	  aanwezig	  als	  dorpswethouder	  van	  Driebergen-‐Rijsenburg.	  Herman	  Mocking	  is	  
werkzaam	  bij	  de	  afdeling	  Groen	  van	  de	  gemeente	  en	  kan	  vragen	  op	  dit	  terrein	  beantwoorden.	  Roelie	  
Steinmann	  is	  dorpscoördinator	  van	  Driebergen-‐Rijsenburg.	  Ze	  is	  eerste	  contactpersoon	  als	  mensen	  
vragen	  hebben	  en	  niet	  weten	  bij	  wie	  ze	  daarmee	  terecht	  kunnen.	  Roelie	  zorgt	  voor	  de	  verbinding	  
tussen	  inwoners	  en	  gemeente.	  

2. Thema’s	  

Hierna	  wordt	  overgegaan	  tot	  de	  inventarisatie	  van	  thema’s	  (o.a.	  groen,	  verkeer,	  veiligheid	  &	  
preventie,	  sociaal),	  rol	  gemeente	  en	  rol	  inwoners:	  
	  
Groen:	  
Wegbermen:	  waar	  gras	  is	  wordt	  regelmatig	  gemaaid.	  Onder	  de	  beuken,	  waar	  nauwelijks	  iets	  groeit,	  
wordt	  slechts	  één	  keer	  per	  jaar	  gemaaid.	  Bomen	  Rosariumlaan	  nemen	  veel	  licht	  weg.	  Beukenrij	  
Hogesteeg:	  Daar	  onder	  groeit	  vrijwel	  niets.	  Beuken	  wortelen	  oppervlakkig.	  Door	  parkerende	  auto’s	  
wordt	  bodem	  verdicht	  en	  dat	  is	  niet	  goed	  voor	  de	  bomen.	  

Overhangend	  groen.	  Onderhoud	  en	  inrichting	  van	  het	  Rosarium.	  Hondenpoep	  blijft	  een	  
probleem.	  Onderhoud	  algemeen:	  de	  wortels	  van	  de	  bomen	  drukken	  de	  stoeptegels	  omhoog	  en	  dat	  is	  
lastig	  voor	  oudere	  mensen	  met	  een	  rollator	  en	  mensen	  met	  kinderwagens.	  

Reactie	  gemeente:	  blijven	  melden,	  bij	  voorkeur	  digitaal	  via	  de	  website	  van	  de	  gemeente	  of	  
telefonisch	  via	  de	  meldlijn:	  565656,	  want	  dan	  komt	  het	  via	  het	  systeem	  van	  de	  gemeente	  bij	  de	  juiste	  
persoon	  terecht.	  

Er	  zijn	  bomen	  die	  dikke	  takken	  verliezen.	  Reactie	  gemeente:	  De	  bomen	  worden	  om	  de	  drie	  jaar	  
gecontroleerd,	  maar	  dan	  kan	  het	  vooral	  bij	  beuken	  toch	  nog	  gebeuren	  dat	  er	  spontaan	  takken	  uit	  
vallen.	  We	  moeten	  er	  rekening	  mee	  houden	  dat	  je	  bij	  bomen	  niet	  meer	  dan	  20%	  kunt	  snoeien,	  dus	  
we	  beperken	  ons	  tot	  hinderlijke	  hangtakken.	  Het	  is	  goed	  om	  ook	  het	  spontaan	  vallen	  van	  dikke	  
takken	  bij	  het	  meldpunt	  te	  melden.	  

Het	  groen	  van	  de	  Engweg	  wordt	  keurig	  onderhouden,	  waardoor	  het	  zicht	  op	  de	  weg	  goed	  is.	  

Behoud	  karakter	  tuinwijk	  



Historie	  vastleggen.	  Criteria	  opstellen	  voor	  aanpassingen	  aan	  woningen:	  kan	  wel	  als	  advies,	  maar	  niet	  
verplicht.	  Zonnepanelen	  aan	  voorzijde	  van	  de	  woning	  zijn	  lelijk.	  Kan	  formeel	  vergunningsvrij	  als	  het	  
binnen	  een	  aantal	  vierkante	  meters	  blijft.	  

Duurzaamheid	  
De	  verlichting	  op	  Engweg	  is	  nieuw,	  maar	  bij	  de	  aansluiting	  op	  de	  Hogesteeg	  is	  het	  erg	  donker.	  Reactie	  
gemeente:	  opvattingen	  van	  burgers	  over	  licht	  en	  donker	  verschillen.	  De	  politie	  vraagt	  ook	  aandacht	  
voor	  veiligheid	  bij	  aanpassing	  verlichtingsplan.	  Vorig	  jaar	  is	  in	  Doorn	  een	  proef	  gedaan	  om	  te	  zien	  hoe	  
burgers	  er	  over	  denken.	  De	  gemeente	  heeft	  de	  aanpassing	  van	  de	  straatverlichting	  nog	  in	  
behandeling.	  Het	  is	  de	  dorpswethouder	  niet	  bekend	  op	  welke	  termijn	  daar	  mee	  wordt	  gestart.	  Ook	  
de	  vraag	  of	  plaatselijke	  inspraak	  door	  burgers	  nog	  mogelijk	  is,	  kan	  de	  Dhr.	  Naafs	  niet	  beantwoorden.	  

Bij	  hevige	  regenval	  doet	  zich	  wateroverlast	  voor.	  Het	  lijkt	  of	  in	  de	  Hogesteeg	  het	  riool	  niet	  meer	  goed	  
werkt.	  Op	  de	  Engweg	  hebben	  mensen	  sinds	  enige	  tijd	  vochtproblemen	  in	  huis.	  Men	  wil	  weten	  hoe	  
dat	  komt.	  Klopt	  het	  dat	  de	  grondwaterstand	  is	  verhoogd	  i.v.m.	  bomen	  op	  Dennenburg	  en	  
nieuwbouw	  bij	  Dennenburg?	  Of	  ligt	  het	  aan	  de	  toegenomen	  heftigheid	  van	  regenbuien?	  De	  
gemeente	  en	  het	  waterschap	  verwijzen	  naar	  elkaar	  door.	  

Reactie	  gemeente:	  Als	  dat	  tot	  problemen	  leidt,	  dan	  moeten	  daar	  ook	  oplossingen	  voor	  worden	  
gezocht.	  Herman	  Mocking	  verzoekt	  om	  in	  geval	  van	  wateroverlast	  de	  meldlijn	  te	  bellen.	  De	  
verantwoordelijke	  beheerder	  behoort	  het	  dan	  op	  te	  pakken.	  

Zorg	  en	  welzijn	  
Er	  is	  behoefte	  aan	  een	  gemakkelijk	  medium	  waar	  mensen	  vragen	  kunnen	  stellen	  met	  het	  oog	  op	  
hulpbehoefte.	  Door	  verhuizing	  van	  de	  dokterspraktijk	  van	  de	  Hogesteeg	  naar	  de	  Arnhemse	  
Bovenweg	  is	  doktersbezoek	  lastig	  geworden	  voor	  mensen	  die	  minder	  mobiel	  zijn.	  Nadenken	  over	  
een	  voorziening	  in	  de	  buurt?	  

Parklaankerk	  kan	  diensten	  verlenen.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  Rehoboth:	  Is	  vrijwel	  altijd	  open.	  

Verkeer	  
Er	  zijn	  veel	  klachten	  over	  de	  situatie	  op	  de	  Engweg	  na	  de	  reconstructie.	  Het	  project	  als	  fietsstraat	  is	  
mislukt,	  omdat	  het	  te	  smal	  is	  en	  daarmee	  gevaarlijk	  voor	  fietsers.	  Het	  concept	  van	  de	  fietsstraat	  past	  
niet	  in	  het	  verkeerscirculatieplan	  met	  oog	  op	  nieuwbouw.	  Bovendien	  houdt	  het	  geen	  rekening	  met	  
psyche	  van	  automobilist	  die	  te	  hard	  rijdt	  en	  is	  er	  gebrek	  aan	  handhaving.	  Ook	  is	  het	  niet	  overal	  even	  
duidelijk	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  straat	  met	  een	  maximum	  snelheid	  van	  30	  km/uur	  waar	  fietsers	  
voorrang	  hebben.	  Het	  uitwijken	  op	  de	  Engweg	  is	  problematisch	  i.v.m.	  houten	  paaltjes	  in	  de	  
berm.	  Paaltjes	  zijn	  van	  meneer	  Willemse,	  staan	  op	  eigen	  grond.	  Vorig	  jaar	  is	  de	  herinrichting	  van	  de	  
Engweg	  geëvalueerd.	  Waar	  is	  die	  evaluatie	  te	  vinden?	  Parkeerbeleid	  Hogesteeg.	  ’s	  Nachts	  wordt	  zeer	  
hard	  gereden	  op	  de	  Hogesteeg.	  Wat	  is	  de	  bevoegdheid	  gemeente	  om	  maximale	  snelheid	  vast	  te	  
stellen?	  

Reactie	  gemeente:	  Wat	  met	  de	  evaluatie	  is	  gebeurd	  wordt	  nagegaan.	  Als	  die	  beschikbaar	  is	  wordt	  die	  
doorgestuurd	  via	  het	  secretariaat	  van	  de	  wijkvereniging.	  De	  maximale	  snelheid	  kan	  niet	  door	  de	  
gemeente	  worden	  vastgesteld	  op	  een	  provinciale	  weg.	  Soms	  kan	  dat	  wel,	  in	  overleg	  met	  de	  
provincie,	  zoals	  bijvoorbeeld	  in	  Elst.	  Na	  klachten	  van	  de	  bewoners	  is	  in	  een	  wijk	  in	  Doorn	  wel	  eens	  
door	  de	  politie	  gecontroleerd.	  Bleek	  dat	  het	  vooral	  de	  bewoners	  zelf	  waren	  die	  te	  hard	  reden.	  Nadat	  
de	  politie	  dit	  aan	  de	  bewoners	  had	  teruggemeld	  werd	  er	  minder	  hard	  gereden.	  Soms	  wordt	  er	  ook	  
een	  waarschuwingslamp	  neergezet	  waarop	  wordt	  gemeld	  hoe	  hard	  iemand	  rijdt.	  Dat	  helpt	  alleen	  als	  
je	  het	  tijdelijk	  doet.	  

Sociale	  veiligheid	  en	  samenhang	  
Inbraak	  en	  insluiping	  komt	  in	  deze	  wijk	  veel	  voor.	  Dat	  heeft	  men	  vooral	  van	  horen	  zeggen,	  een	  



beperkt	  aantal	  aanwezigen	  heeft	  het	  zelf	  ervaren.	  Straatverlichting	  Keurmerk	  eigen	  woning	  

Burgernet	  (www.burgernet.nl)	  werkt	  goed,	  want	  de	  politie	  reageert	  er	  alert	  op.	  Dus	  maak	  daar	  
vooral	  gebruik	  van.	  112	  bellen	  als	  je	  verdachte	  omstandigheden	  ziet.	  Er	  is	  ook	  een	  systeem	  voor	  
hondenbezitters	  Voorgesteld	  wordt	  om	  een	  wijkinformatieplatform	  hier	  aan	  te	  koppelen.	  Daarmee	  
kun	  je	  de	  kring	  om	  je	  heen	  (alarm,	  informatie	  van	  buren	  over	  afwezigheid/vakantie)	  wat	  groter	  
maken.	  Dit	  thema	  kan	  ook	  een	  fundament	  zijn	  voor	  andere	  dingen	  die	  we	  samen	  willen	  gaan	  doen	  in	  
onze	  wijk.	  

3.	  Prioriteren	  van	  thema’s	  en	  activiteiten,	  wie	  gaat	  dit	  oppakken	  

Wat	  betreft	  de	  rol	  van	  de	  gemeente	  en	  bewoners	  geeft	  Dhr.	  Naafs	  aan	  dat	  het	  handig	  is	  om	  als	  buurt	  
te	  bepalen	  welke	  prioriteit	  je	  geeft.	  Doe	  niet	  alles	  tegelijk,	  maar	  focus	  op	  wat	  je	  bijvoorbeeld	  in	  2015	  
wilt	  bereiken.	  Concreet	  kunnen	  de	  wijkvereniging	  en	  de	  gemeente	  het	  volgende	  doen:	  

1. Afspraak	  maken	  met	  mensen	  van	  de	  gemeente	  om	  met	  hen	  een	  schouw	  van	  bomen	  en	  	  bermen	  
te	  organiseren.	  	  

2. Meld	  je	  aan	  bij	  burgernet.	  	  
3. Rosarium:	  wat	  zijn	  de	  mogelijkheden	  om	  daar	  als	  bewoners	  een	  onderhoudsdag	  te	  organiseren,	  

met	  technische	  ondersteuning	  van	  gemeente	  +	  mogelijkheden	  om	  dat	  wat	  leuker	  te	  maken	  .b.v.	  
beplanting,	  afsluiten	  met	  iets	  gezelligs.	  	  

4. Uitwerken	  ideeën/plannen	  met	  werkgroep,	  bij	  voorkeur	  waar	  hele	  wijk	  achter	  staat.	  En	  
	  daarmee	  samen	  met	  dorpscoördinator	  naar	  gemeente	  stappen	  voor	  overleg.	  	  

5. Antwoorden	  op	  vragen	  en	  probleempunten	  komen	  via	  de	  wijkvereniging.	  	  

Een	  ruime	  meerderheid	  van	  de	  aanwezigen	  kan	  zich	  vinden	  in	  de	  keuze	  van	  de	  top-‐3	  van	  thema’s:	  
Groen,	  Verkeer,	  en	  Sociale	  veiligheid	  en	  samenhang.	  Hierop	  kwam	  echter	  het	  commentaar	  dat	  een	  
dergelijke	  selectie	  onvoldoende	  recht	  zou	  doen	  aan	  de	  gedachte	  dat	  we	  meer	  en	  meer	  te	  maken	  
gaan	  krijgen	  met	  een	  participatiesamenleving,	  waarin	  burgers	  veel	  zaken	  niet	  meer	  aan	  de	  overheid	  
overlaten,	  maar	  zelf	  het	  voortouw	  nemen.	  

Commentaar:	  Kies	  je	  Zorg	  en	  Welzijn,	  dan	  vertrek	  je	  vanuit	  participatiegedachte	  en	  kom	  je	  
automatisch	  op	  alle	  thema’s.	  Dan	  krijg	  je	  een	  betere	  afspiegeling	  van	  de	  wijk	  en	  ‘krijg	  je	  er	  meer	  
warmte	  in’.	  Voorwaarde:	  Moet	  wel	  snel	  tot	  praktische	  uitwerking/acties	  leiden.	  Besloten	  wordt	  om	  
daarop	  te	  focussen	  door	  het	  instellen	  van	  een	  participatiecommissie	  Zorg	  &	  Welzijn.	  Hiervoor	  
melden	  zich:	  Mauk	  van	  Heemstra,	  Harry	  Karreman,	  Solita	  Brüning,	  Arendi	  Speetjens	  en	  Ute	  
Middelhoek.	  

Tot	  slot	  wordt	  gevraagd	  hoe	  de	  aanwezige	  leden	  worden	  betrokken.	  Hierop	  antwoordt	  de	  secretaris	  
dat	  selectie	  via	  nieuwsbrief	  deze	  uitkomst	  aan	  iedereen	  wordt	  voorgelegd	  met	  verzoek	  om	  binnen	  2	  
weken	  te	  laten	  weten	  of	  ze	  hierover	  ideeën	  hebben.	  Wie	  niet	  binnen	  die	  termijn	  reageert	  wordt	  
geacht	  geen	  bezwaar	  te	  hebben.	  

3. Bestuurlijke	  zaken	  

De	  statuten	  liggen	  momenteel	  bij	  de	  notaris	  ter	  beoordeling.	  

Het	  huidige	  bestuur	  is	  interim	  bestuur	  afkomstig	  uit	  oude	  vereniging.	  Gevraagd	  wordt	  of	  mensen	  zich	  
verkiesbaar	  willen	  stellen	  voor	  functie	  van	  voorzitter/penningmeester/secretaris/of	  een	  andere	  
functie.	  Voor	  15	  november	  aanmelden	  bij	  Huib	  de	  Vriend.	  De	  niet	  aanwezige	  leden	  worden	  hierover	  
via	  de	  email	  geïnformeerd.	  

Huib	  de	  Vriend	  Interim	  secretaris.	  


