
Notulen vergadering bewonerscommissie Riemsdijkstraat en woningstichting 22 mei 2014 
Aanwezig: woonconsulent: Ilse Schrijver en  buurtbeheerder: Toon Brugman; 
                    Bewonerscommissie: Berry, Guy, Judith en Rob 
 
 

1) Nieuwe folder c.q. toevoegingen in de tekst: 

Een pas is nodig om toegang te krijgen tot de GFT container. Een nieuwe pas is te koop voor € 17,50 
bij ACV.  Een overdracht van de pas gaat niet via de woningstichting, wanneer geen pas aanwezig is in 
de woning kan de nieuwe bewoner een nieuwe pas kopen. 
Wijkagent Jan van Bijsteren moet nog in de folder vermeld worden. 
 Nieuwe bewoners krijgen via Toon de folder uitgeprint of digitaal. 
 

2) Evaluatie afvalbakkenactie 

De uitvoering is snel geregeld. Zakken met afval worden echter nog steeds naast de container 
geplaatst. Hoewel een brief met informatie over de werking van de containers verstuurd is, is 
blijkbaar nog niet iedereen op de hoogte dat de container zonder pasje geopend kan worden.  Na 
verloop van tijd zal dit probleem zich van zelf oplossen. 
 

3) Planning aanpassing luchtafvoer 

Toon van de Mey (technische dienst) is met de begroting bezig. Hij is in gesprek  hierover met twee 

aannemers. De uitvoer vindt plaats in 2014 en hopelijk voor oktober. 

 

 4) Fruitvliegjesprobleem 

René Goedhart gaat komende week de fruitvliegjes bestrijden.  Hij zal nader onderzoek uitvoeren om 

de mogelijke bron(nen) op te sporen. De plaats van de GFT container veroorzaakt ook fruitvliegjes. De 

waarschijnlijke oorzaak is de waterophoping in de betonnen grondplaat. Deze plaat wordt dicht 

gesmeerd in de hoop dat er geen waterophoping meer ontstaat. 

5) Zomerborrel 

Deze dag staat gepland op zaterdag 6 september 2014 van 19.00 uur tot 21.00 uur.  Tijdens deze 

zomerborrel wordt ook de jaarvergadering gehouden, deze zal een half uur in beslag nemen. Op de 

zomerborrel wordt geen alcohol geschonken, maar wel non-alcoholische versnaperingen. De 

wijkagent en Lex Janssen (directeur/bestuurder de Woningstichting Wageningen) worden ook 

uitgenodigd en er worden vergunningen aangevraagd voor deze avond. Ook wordt op deze avond 

informatie over de whatsapp-groep bekend gemaakt, zie punt 5. 

6) Afspraak met bestuurder 

Directeur Lex Janssen wil graag een informele kennismaking met de bewonerscommissie door 

bijvoorbeeld een vergadering  bij te wonen of een kennismaking bij de woningstichting op kantoor. 

We zullen ons intern hier nog over beraden maar hebben een voorkeur voor een ontmoeting tijdens 

een reguliere vergadering. 



  

 

7) Whatsapp-groep 

Het plan voor de whatsapp-groep ligt startklaar. De bewoners worden geïnformeerd over het nut van   

deze pilot van de Riemsdijkflat-whatsapp-groep op de zomerborrel. 

8) Jaarvergadering 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 6 september 2014 tijdens de zomerborrel.  De bewonerscommissie 

zal dan vertellen over de activiteiten en bereikte doelstellingen in de afgelopen periode en informatie 

over toekomstige plannen geven. 

9) De rondvraag 

Gevraagd wordt hoever het staat met de schrobmachine voor de vloeren. Het antwoord is  dat 

hiervoor een offerte wordt aangevraagd. Guy wordt hier vrijdag 23 mei door Toon over gebeld. 

Gevraagd wordt of een korte evaluatie gegeven kan worden van de huurdersgesprekken.  Antwoord: 

Deze verlopen naar tevredenheid en naar het blijkt is dit een goed functionerend middel om 

betrokkenheid van toekomstige huurders te vergroten. 

Gevraagd wordt of een evaluatie van 5 mei 2014 gegeven kan worden. Antwoord:  twee 

aanhoudingen zijn verricht  op de Riemsdijkstraat, waarvan een door Toon en Axel. De aangehouden 

persoon stond wild te plassen in de flat. Behalve een bekeuring worden de schoonmaakkosten ook op 

deze persoon verhaald. 

De hekwerken zijn ook dit jaar weer erg goed bevallen, echter zijn er relatief hoge kosten aan 

verbonden. Als de hekken geplaatst worden door de bewonerscommissie en/of bewoners vallen de 

kosten aanzienlijk lager uit. Echter, de bewoners  ervaren op de begane grond zonder hekken veel 

overlast en ongerief en het parkje wordt een grote openbare hangplek of toilet. De 

bewonerscommissie heeft voorgesteld samen met Toon en Axel de hekken te plaatsen, zodat de 

kosten laag gehouden kunnen worden en het minimaal vereiste woongenot van de bewoners op de 

begane grond dus niet in gevaar komt. 

 Een medewerker van de Woningstichting heeft de afrekening servicekosten gemaild aan de 

Bewonerscommissie, dit document van 24 pagina’s kwam onduidelijk over. Als de 

Bewonerscommissie hier niet uitkomt, kan er eventueel een afspraak gemaakt worden met haar. 

 10) Datum volgende vergadering 

Het voorstel is de vergadering op donderdagavond 9 oktober 2014 te laten plaatsvinden. 


