
 
 

 

Uitnodiging 3e bijeenkomst Buurtnetwerk Rhoon-Noord 
Datum: maandag 24 juni van 19.00 tot 21.00 uur 

Locatie: OBS De Overkant, Hovenier 2 
 

Wat gaan we deze avond doen? 

1. Laten zien hoeveel geld er is voor uw Buurtnetwerk/het onderhoud van buurtgroen 

2. Met de aanwezigen beslissen waaraan we het geld dit jaar besteden 

3. Samen beslissen welke projecten uitgevoerd worden 

4. Afspreken wie, wat, wanneer en met wie doet (projecten) 

5. Verder vormgeven van onze samenwerking aan de buurttafel (organisatie)  

 

Vanaf 1 maart van dit jaar is uw Buurtnetwerk Rhoon-Noord een feit. Bewoners en 

organisaties weten elkaar te vinden om met waardevolle initiatieven aan de slag te gaan 

in de openbare ruimte. Er is samen opgeschoond, gesnoeid en groen aangeplant of in 

eigen beheer genomen. We doen veel; kijk maar eens binnenin deze uitnodiging! 

 
Nu is het moment gekomen voor u, als partner in het Buurtnetwerk, bewoner of 

ondernemer van Rhoon-Noord, om te bepalen hoe de uitvoering in het groen er 

voor de rest van het jaar uitziet. Want u maakt hiervoor de keuzes! 

 

o Dit zijn initiatieven die dit jaar nog kunnen worden uitgevoerd: 

 Aan de hand van enquête bij omwonenden bepalen van de aanpak van het 

plantsoen Kruisvaarder/Hofnar/Jonker-hof (Fam. van Leeuwen) – juni-okt. 

 Gezamenlijk plan maken voor het opknappen van het speelterreintje 

Hofnar/Nachtwaker/Jonkerhof (Corine Alsemgeest, Woonvisie) – juni-okt. 

 Werkgroepje oplossingen zwerfafval-/hondenpoep (bewoners, school, Profila, 

Buurtpreventie, gemeente, Binder, Arco, etc.) – 11 juni was de 1e bijeenkomst 

 Bewoners die zelf een stukje groen willen onderhouden 

 Meedenken over en meedoen in het reguliere onderhoud van uw buurtgroen  

 Snel oplossen en voorkomen van klachten van bewoners 

 

Op de achterkant vindt u informatie over het beschikbare budget en een 

inschatting van de kosten voor dit jaar. Dit zullen we toelichten op de avond en laten 

zien waar mogelijkheden zitten om daar anders/slimmer/leuker mee om te gaan. 

 

Over al deze zaken beslist het Buurtnetwerk. En dat bent u. Kom naar de bijeenkomst op 

24 juni en beslis hoe de inzet van uw Buurtnetwerk er de rest van het jaar uitziet! 

 

 



 
 

 

Begroting Buurtnetwerk Rhoon-Noord (mei 2013) 
 

Geld 
€ 46.000 Dit bedrag is in 2013 beschikbaar voor het groenonderhoud in 

Rhoon-Noord. Dat is net zoveel als er jaarlijks bij de gemeente werd 

besteed. Nu kan het Buurtnetwerk dit geld besteden, aan: 

 Groenonderhoud 

 Straatwerk (bv. gaten in de weg) 

 Netjes en veilig houden van speeltoestellen 

 Opruimen van zwerfafval 

 Extra initiatieven/projecten (bv. een plantsoentje opknappen) 

 

€ 13.000 Dit bedrag is tot nu toe al besteed in het Buurtnetwerk, vooral aan 

groenonderhoud en projecten. 

 

€ 33.000 Is er dus nog over voor de rest van het jaar. 

 We schatten in dat het onderhoud nog ongeveer € 23.000 zal gaan kosten 

om de wijk er net zo netjes uit te laten zien als in de rest van de 

gemeente. Dat betekent dat er nog € 10.000 over is voor extra initiatieven 

en projecten. Met de verdeling van dit geld kunnen we wel schuiven. Door 

slimmer samen te werken bijvoorbeeld. 

 

Uren 
450 uur Behalve geld kunnen 450 uren van de groenmedewerkers van de 

gemeente ingezet worden. 

 

35 uur Zijn tot nu toe besteed. 

 

415 uur Zijn er nog over. Een flink deel daarvan gaat naar 2 snoeirondes. 

 

De inzet van al dit geld en uren bespreken we op de bijeenkomst. 

We hopen u te zien op maandag 24 juni om 19.00 uur in OBS de Overkant.   

 

Heeft u vooraf vragen of opmerkingen, of heeft u een idee of initiatief? 

Neem contact op met Sacha Schoonhoven, buurtregisseur Rhoon-Noord, 

s.schoonhoven@albrandswaard.nl of 06-20211368 of met Karsten van der Woerdt, 

voorman van Binder, karsten@binder.nl of 06-52575881. 
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