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Nationale Opschoondag zaterdag 25 maart 2017 
 

De opkomst tijdens de Nationale Opschoondag op zaterdag 25 maart  was weer goed te noemen. 
In totaal waren er 16 bewoners, waaronder maar liefst 7 (!) kinderen, gekomen om te helpen het 
zwerfafval in de wijk op te ruimen. Zoals altijd waren er ook nu weer twee bewoners van 
Woonvoorziening De Reiger present: top! Na een lekker kopje koffie/thee of limonade trokken we 
met z’n allen de wijk in. De algemene indruk was dat er wat minder zwerfafval lag in de wijk, vooral 
in het park. Dit neemt echter niet weg dat we toch weer vele zakken vol met zwerfafval verzameld 
hebben. Na deze noeste arbeid kreeg iedereen nog een welverdiende consumptie en voor de 
kinderen was er ook nog een kleine attentie. Alle deelnemers heel hartelijk bedankt en het was 
super dat er zo veel kinderen waren meegekomen om te helpen. We hopen dat we de volgende 
keer weer zo’n goede opkomst mogen hebben. Het is de bedoeling dat we op zaterdag 16 
september weer een extra opschoondag gaan houden. Zet u deze datum vast in uw agenda? 
 
Voor-aankondiging bijeenkomsten over kinderspeelplaatsjes in Reigerskamp 
 

In 2016 werden in heel Stichtse Vecht veel speeltoestellen afgekeurd omdat ze niet meer aan de 
nieuwste veiligheidsnormen voldeden.  Deze toestellen moesten worden verwijderd en -waar dit tot 
een al te groot verlies aan speelgelegenheid leidde- worden vervangen. 
Dit heeft voor veel vertraging gezorgd in de uitrol van het nieuwe speelbeleid.  Voor Reigerskamp 
betekende dit dat de voor eind 2016 geplande gesprekken over het speelbeleid moesten worden 
uitgesteld.  Maar binnenkort zijn wij aan de beurt.  Er komen 2 inloop-bijeenkomsten in juni. 
De eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 21 juni ± 16u – 19u in het MEC bij de kinderboerderij. 
De tweede bijeenkomst is gepland voor 28 juni ± 16u – 19u, maar de locatie is nog niet bekend. 
De gemeente zal u door middel van een wijk-bericht daarover nader informeren. 
Op de bijeenkomsten kunt u uw ideeën over de kinderspeelplaatsen en de inrichting daarvan met 
de gemeente bespreken.  Er zijn al (voorlopige) plannen gemaakt, maar er zullen ook alternatieve 
mogelijkheden besproken kunnen worden.   
De speelplekken zijn verdeeld in 2 categorieën : voor kinderen van ± 2 jaar t/m 6 jaar en voor 
kinderen van ± 6 jaar t/m 12 jaar.  De speelplekken voor de kleintjes liggen wat dichter bij elkaar, 
en dus wat dichter bij huis.  De speelplekken voor de groteren liggen meer verspreid. 
 

Dit is uw kans om uw wensen voor de speelplaatsjes aan de gemeente kenbaar te maken; laat die  
niet voorbij gaan. 
In de zomer zullen de plannen dan verder uitgewerkt worden en de bedoeling is dat na de zomer 
de speelplekjes onderhanden worden genomen. 
 
Speeltoestellen in het SuperSpeelSpoor 
 

De tuipalen in de landhoofden van de hangbrug zijn inmiddels van betonnen voetstukken voorzien. 
Deze moeten nog circa 2 weken uitharden en daarna kan de brug weer opengesteld worden. 
Het klimnet tegenover het MEC is verwijderd omdat er veel beschadigingen zijn aan het touwwerk.  
In het najaar zal het net worden vervangen, of er komt iets anders voor in de plaats. 
 
 
 



Bushalte schoongemaakt 
 

Na lang aandringen door de wijkcommissie is de bushalte tussen Valkenkamp en Reigerskamp 
eindelijk schoongemaakt en ziet het er weer netjes uit. 
 
   vóór        en ná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verwijzingsbordjes naar huisnummers worden vervangen 
 

Binnenkort zullen ook de nu vaak door verwering slecht leesbare groene bordjes met de 
verwijzingen naar de huisnummers worden vervangen door blauwe bordjes.  Deze worden aan 
lantaarnpalen of losse paaltjes opgehangen.  Aan de hand van plattegronden en foto’s is zo goed 
mogelijk bepaald welke bordjes waar moeten komen.  Maar voor een aantal huizen is geen 
verwijzing mogelijk naar de voordeur met het huisnummer, omdat de voorkant niet per auto 
bereikbaar is.  De verwijzingsbordjes leiden dan naar de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid, en 
daar sta je dan op een pleintje tegen de schuttingen aan te kijken.   
Is dit bij u het geval, instrueer dan uw bezoek hoe ze bij uw voordeur moeten komen.  Of breng op 
de schutting een extra huisnummerbordje aan met een bel en/of een verwijspijl hoe men moet 
omlopen.  
 
Wat is er te doen in Maarssenbroek? 
 

Met het programma van Kom Erbij kunt u zien wat voor activiteiten er worden georganiseerd in 
Maarssenbroek. De nieuwe editie is inmiddels uitgekomen en de link hiervan vindt u op pagina 3 
van onze website via  www.reigerskamp.nl   

http://www.reigerskamp.nl/

