
Verslag wijktafel Reigerskamp     

Tijdens de wijktafel werden 3 thema’s behandeld, te weten: Verkeer & veiligheid, Groen & duurzaam 

en Sociale samenhang. Bewoners konden bij twee van de drie thema’s meedenken over oplossingen 

en ideeën die dat thema te goede kwamen. Dit meedenken gebeurde in brainstormsessie. Deze 

brainstormsessie bestaat uit 3 rondes: 

 

1. Zonnige ronde: positief brainstormen. Iedereen mag ideeën inbrengen, hoe gek dan ook. En 

schrijf de voordelen en kansen van het idee op. Welk idee heeft u zelf wat we als bewoners 

mogelijk zouden kunnen gaan doen om de situatie te verbeteren? 

 

2. Regen ronde: bezwaren en risico’s benoemen. Als je de ideeën overziet, welke bezwaren zijn 

er dan te noemen? 

  

3. Opklarende ronde: Als je de bezwaren ziet, welke voorwaarde, ondersteuning en hulp zou er 

nodig zijn om het idee toch een kans te geven? 
 
De ideeën van de avond: (dikgedrukte ideeën werden tijdens de avond aangemerkt als meest 
leuke/kansrijk om daadwerkelijk te gaan uitvoeren.) 
 
Thema: Groen&duurzaam 

Ideeën bewoners Bezwaren  Kansen en ondersteuning 

Hanging baskets, boomspiegels 
aanpakken, meer gezelliger groen 
aan planten 

Kosten, animo, onderhoud Sponsoring voor eventuele kosten, 
samenwerking zoeken om hanging 
baskets te maken. Inventariseren 
in de wijk en/of straat wil dit graag 
wil. Aanzet gemeente, bewoners 
dragen bij en onderhouden 

Water meer laten stromen 
waardoor de sloten schoner 
worden 

Kosten  Goed systeem van wanneer wel en 
wanneer niet. 

Meer functies in het park. 
picknicktafels, BBQ, 
ontmoetingsplek 

Vandalisme Picknick tafels ‘hufter-proof’ 
maken. Duidelijke plekken maken 
(aangeven) waar je kan BBQ’en 

Gezamenlijk ‘eigen groen’ 
onderhouden 

Animo verslapt 1x in de maand of kwartaal, 
rouleren van bewoners om de 
inzet te behouden 

 

 

Overige ideeën Bezwaren Kansen en ondersteuning 

Meer prullenbakken (gescheiden 
afval) o.a bij school 

Kosten. ’Ze’ gooien het er toch niet 
in. Straatbeeld 

Overleg bewoners & gemeente 
over plaatsing. Scholen 
aanspreken over gedrag leerlingen 

Gratis hondenpoepschepjes 
uitdelen of stofzuigerwagen 

Kosten Hondenbezitter aanspreken op 
een leuke en positieve manier over 
ergernis hondenpoep 

 

 

Thema: Verkeer&veiligheid 

Ideeën bewoners Bezwaren Kansen en ondersteuning 

Een werkgroep oprichten om te 
kijken of er in de wijk meer 
parkeerplekken kunnen komen of 
herindeling van parkeerplekken 

Groen valt hierdoor misschien weg Door samenwerking met 
bewoners ontstaan er nieuwe 
mogelijkheden en ideeen 

Plantenbakken bij parkeerplekken 
waar teveel auto’s staan 
geparkeerd (vooral in de buurt van 

Bewoners maken bezwaar, 
onderhoud plantenbakken 

Meer groen door plantenbakken, 
eventueel de plantenbakken 
adopteren met de bewoners in de 



tennisbaan) buurt (onderhoud) 

Leefbaarheidbudget aanspreken 
om zelf de speeltuintjes op te 
knappen 

Is hier behoefte aan? Zijn veel kinderen in de wijk, 
speeltuintje kunnen een 
opknapbeurt gebruiken. Als 
bewoners het zelf opknappen blijft 
het netjes onderhouden 

Duidelijke fietsroute door de wijk, 
nu is het vaak onduidelijk  

 Samenwerking tussen bewoners 
en gemeente om te kijken hoe de 
fietsroute duidelijker kan worden 

15 km bordjes plaatsen ivm hard 
rijden in de wijk 

Zijn er al Op zichtbare plekken hangen, 
aanspreekkaartjes gebruiken om 
het harde rijden tegen te gaan. 

 

 

Overige ideeën Bezwaren Kansen en ondersteuning 

Bij de rondweg spiegels (laag) 
plaatsen is namelijk een gevaarlijk 
oversteekpunt  

 Beter zicht, gevaar neemt af en 
beter overzicht door spiegel 

Duidelijk aangeven 
oversteekplaatsen 

Kosten Zebrapad aanleggen, samen kijken 
met bewoners waar punten van 
verbetering zijn 

Bij de huisnummerbordjes 
(groene) ook de wijknaam 
aangeven 

 Vaak verwarring voor onbekende 
in welke wijk ze zijn. Bordjes 
worden vervangen (datum nog 
onbekend). Kan nu opgevangen 
worden door stickers 

Meer bekeuren bij fout parkeren Klachten dat er te weinig plek is in 
de wijk 

Plek is er wel in de wijk, maar 
mensen zijn te lui om te lopen 

Meer verlichting in het park  het is gevaarlijk in het donker, 
mensen durven vaak niet door het 
park te lopen 

 

 

Thema: Sociaal 

Ideeën bewoners Bezwaren Kansen en ondersteuning 

Opschonen van de wijk 
(reigerskamp 30 jaar) 

Middelen Sponsors zoeken 

Buurtfeest of straatfeest Animo Eerst klein beginnen dan blijft de 
organisatie hiervan ook klein. 
Domino effect 

Jeu de boules baan Kosten en is er behoefte aan een 
jeu de boules baan 

Inventariseren of er  behoefte is, 
wijkcompetitie houden (met prijs 
aan het einde) 

Park of plek voor hangouderen Overlast, ruimte Combineren met hangjongeren 
hierdoor meer ontmoeting tussen 
jong en oud 

Jeugd een eigen plek Overlast, Waar? Kosten? Samenwerking zoeken met 
jongerenwerk. In gesprek gaan 
met jongeren over wat ze willen 

Vrouwvriendelijke visvijver Protest van bewoners  Samen met iedereen die protest 
heeft gaan vissen 

Reigerskamp Facebook/Twitter 
account 

 Hoeft maar 1 persoon bij te 
houden. Via website vragen wie 
dit wil doen. 

 



 

 

Tot slot 

Komende weken worden er net als in Reigerkamp, ook in de andere wijken van Maarssenbroek 

wijktafels georganiseerd. Er ontstaan dus komende tijd veel ideeën en oplossingen waarmee 

bewoners hun wijk leuker en aantrekkelijker kunnen maken.  

 

De ideeën waar bewoners aan verder willen werken, vragen vaak om een extra handje hulp van een 

andere organisatie. Daarom worden deze ideeën ‘geveild’ op de grote bijeenkomst op  

maandagavond 10 juni ‘Maarssenbroek, we gaan het doen!’.  

Op deze veiling wordt er gehandeld om de beste partners bij het idee te vinden, om zo het idee echt te 

gaan uitwerken en uit te gaan voeren.  

 

Bent u zelf enthousiast geworden over een idee, dan bent u van harte welkom om dit samen met de 

wijkcommissie tot uitvoering te brengen. Meldt u daarom voor eind mei bij de wijkcommissie of 

gemeente zodat we het idee echt tot uitvoering kunnen brengen. En uiteraard bent u dan ook welkom 

om uw idee te veilen op 10 juni. De veiling zal plaatsvinden in het nieuwe MFA gebouw de Safari in 

Bisonspoor. 

 

 


