Nieuwsbrief februari 2013
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag
over zaken die op dit moment spelen en
waaraan door de Stichting Woonbelangen
Riverparc en de gemeente Zevenaar gewerkt
wordt.
Aanpassing entree
De benodigde aanpassingen aan de entree
bestaan onder andere uit het verwijderen
van de slagbomen, het aanpassen van de
entreeweg, het aanleggen van een
speelplaats, het aanpassen van de
infrastructuur en groen, het verwijderen van
de tennisbanen en het infogebouw en de
aanleg van een deel van de noodweg. De
gemeente is van plan hier voor de bouwvak
van 2013 een begin mee te maken.
Aanleg noodweg c.q. fiets-voetpad
Omdat het gebied waar de noodweg komt
buitendijks ligt, moeten er nog enkele
vergunningen worden afgegeven. Daarnaast
dient er grond aangekocht te worden van het
RGV. Naar verwachting wordt er in de 2e
helft van 2013 een begin gemaakt met de
aanleg van de noodweg.
Brievenbus
Het bestuur heeft TNT verzocht om het
plaatsen van een brievenbus nabij de entree.
Recent is er een brievenbus geplaatst. Na de
herinrichting van de entree zal de brievenbus
worden verplaatst.
Glasbak
Het is de bedoeling de glasbak, die nu op het
parkeerterrein van Grand Café Rutgers staat,
een plek te geven in de nieuwe entree. Het
bestuur heeft bij de gemeente de voorkeur
uitgesproken voor een ondergrondse variant.
Tot die tijd blijft de huidige glasbak staan.
Aanleg glasvezelkabel
Iedereen heeft een brief ontvangen van
Reggefiber over de aanleg van
glasvezelkabel. Woensdag 27 februari a.s.
staat hierover om 20.00 uur een
informatiebijeenkomst gepland in Grand Café
Rutgers.

Grasbetonstenen
Een deel van de aanwezige grasbetonstenen
moet worden gerepareerd/vervangen. In
verband met de geplande aanleg van
glasvezelkabel is dit uitgesteld. Bekeken
wordt of het vervangen van de
grasbetonstenen samen kan gaan met de
aanleg van de glasvezelkabel. De gemeente
treedt hierover in overleg met Reggefiber.
Brandkranen
Er worden 32 brandkranen op het park
geplaatst. De brandkranen worden
ondergronds geplaatst bij de voorstroken. U
wordt hierover nog nader geïnformeerd.
Gezamenlijke nieuwsbrief regels
Riverparc
Binnenkort ontvangt u een gezamenlijke
nieuwsbrief van de gemeente Zevenaar en de
Stichting over de regels die op grond van uw
koopakte en op grond van het
bestemmingsplan en de bouwregelgeving
voor iedere eigenaar/gebruiker van een
woning op Riverparc gelden. De gemeente
Zevenaar legt hier op dit moment de laatste
hand aan.
Toegankelijkheid stranden
De stranden zijn in eigendom gebleven van
de Stichting en zijn daarmee privé-eigendom
en derhalve niet openbaar. De Stichting is
verantwoordelijk voor het onderhoud van de
stranden en de oevers. Gezien de gebleken
overlast tijdens de afgelopen zomer, heeft
het bestuur besloten de privéstranden af te
sluiten en slechts toegankelijk te laten zijn
voor bewoners van Riverparc. Binnenkort
wordt u hierover nader geïnformeerd.
Verkoop vijf kavels
Op dit moment buigt het bestuur zich over de
verkoop van de vijf kavels. Omdat dit
samenhangt met de aanpassing van de
entree wordt ervan uit gegaan dat verkoop
op zijn vroegst in de eerste helft van 2014
kan worden gestart.
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Taken gemeente Zevenaar en Kroon
Bouwbeheer
Tot voor kort was een aantal beheerstaken
uitbesteed aan Kroon Bouwbeheer. De
gemeente Zevenaar heeft inmiddels een
aantal taken overgenomen waaronder het
onderhoud van het groen, de afvalinzameling
en de straatverlichting. Een aantal zaken
behoort niet tot de kerntaken van de
gemeente en deze zal Kroon Bouwbeheer in
opdracht van de Stichting blijven uitvoeren.
Deze taken zijn onder andere onderhoud- en
schoonhouden van stranden (inclusief
ballenlijnen), verwijderen van zwerfvuil,
opruimen van de hondenpoep, maaien van
de grasoevers en het verwijderen van
wilgenstruiken. Indien blijkt dat de kwaliteit
van de openbare ruimte van Riverparc
achteruit gaat, zal het bestuur hierover in
overleg treden met de gemeente en indien
nodig zelf in overleg met Kroon Bouwbeheer
aanvullende maatregelen treffen.
Omdat er de afgelopen tijd diverse vragen
aan het bestuur zijn gesteld over onder
andere de wijze van afvalinzameling,
plasticinzameling en de straatverlichting zal
de gemeente u op korte termijn informeren
over de taken die de gemeente heeft
opgepakt en wat u van de gemeente kunt
verwachten.
Verbeteren communicatie richting
bewoners Riverparc
Het bestuur is van mening dat de
communicatie richting de bewoners van het
Riverparc beter kan. Recent is daartoe een
communicatiecommissie ingesteld. Deze
commissie gaat zich buigen over het
vernieuwen van de website en de manier van
informeren en adviseert het bestuur.
Verwacht wordt dat vóór de zomer van 2013
de website in de lucht is.
Algemene Deelnemersvergadering
d.d. 11 november 2012
De notulen van de laatste Algemene
Deelnemersvergadering, inclusief de
toegezegde presentatie van Bart van Meer,
treft u als bijlage aan.
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