Van: M
Datum: zo 19 jan. 2020 om 14:12
Onderwerp: Antwoord op uw mail
Aan: info@riverparc.eu
aan de bestuursleden van de SWR
In antwoord op de mail van 17 januari 21.42 uur van de secretaris en gericht aan de heer L (zie
bijlage) alsmede de mail van 18 januari 'middags gericht aan de "aanklagers" (als antwoord op de
brief van de afvaardiging van de aanklagers, ondertekend door M)stellen wij uitdrukkelijk dat
daarmee alle grenzen van goed fatsoen zijn overschreden!!
Door deze twee brieven blijkt op niet mis te verstane wijze dat bestuursleden in functie als wel als
privé-persoon zichzelf en het bestuur onaantastbaar achten.
Wij delen uw mening niet en vinden dat u geen recht heeft om de (betalende) deelnemers van de
stichting op een dergelijke hufterige en respectloze wijze te benaderen en te beantwoorden.
Derhalve delen wij u mede dat de aanvankelijke bereidheid om te pogen tot een gezamenlijk
gesprek te komen door de door u gevoerde correspondentie geheel teniet is gedaan.
Wij gaan op onze eigen manier koers zetten naar de realisatie van een prettige- en veiligeleefomgeving op Riverparc waarin gemeenschappelijke belangen en ideeën op democratische wijze
en met respect voor elkaar gediend worden.
Wij gaan er vanuit dat U hiervan goede nota zult nemen.
M namens de IG

Van: info@riverparc.eu
Aan: W; B; B
Datum: 18 januari 2020 om 14:08
Onderwerp: Gesprek Riverparc
Geachte dames en heer,
Onlangs ontvingen wij een mail van drie mede-wijkbewoners, te weten mw. M, dhr. B en dhr. M. In
die mail zeggen zij het volgende:
“Wij als bewoners van de woonwijk Riverparc, willen namens de initiatiefgroep ingaan op
uw uitnodiging tot gesprek. Door de voorafgaande recht(s)zaak tegen de stichting, zijn de aanklagers
niet instaat om dit zelf te doen, daarom sturen zij een afvaardiging. De afvaardiging bestaat uit
Mevr. M, Dhr. B. en Dhr. M. Wij willen met het bestuur afspreken.”
Eerder gaf u echter aan, het gesprek zelf met ons te willen aangaan. In verband daarmee vernemen
wij graag van u allen afzonderlijk of het inderdaad zo is dat u zelf afziet van een gesprek met ons en
u zich door bovengenoemde drie personen wilt laten vertegenwoordigen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Woonbelangen Riverparc

Van: M
Datum: do 16 jan. 2020 om 11:09
Onderwerp:
Aan: info@riverparc.eu
Aan de bestuursleden van de SWR.
Wij als bewoners van de woonwijk Riverparc, willen namens de initiatiefgroep ingaan op uw
uitnodiging tot gesprek.
Door de voorafgaande rechtzaak tegen de stichting, zijn de aanklagers niet instaat om dit zelf te
doen, daarom sturen zij een afvaardiging.
De afvaardiging bestaat uit Mevr. M, Dhr. B. en Dhr. M.
Wij willen met het bestuur afspreken op woensdag 22 januari om 19.30 bij Rutgers.
Wij stellen de volgende agenda voor:
Openheid in de Boekhouding/administratie 2012 tot nu.
Van dit overzicht willen wij de standen zien van nu, op de officiële bankpapieren 2020
Liquide middelen 2017.
Rabobank xxxxxxxx.991
Rabobank doel reserveren
Rabobank vermogensparen
ING bank
Gelden onderweg

6.812,=
789,000.=
500.000,=
3.030,=
44,=

Wij hopen op een snel antwoord van het bestuur.

M.

Onderwerp:Re: Dialoog
Datum:Mon, 13 Jan 2020 21:15:25 +0100 (CET)
Van:info@riverparc.eu
Aan: B; W.
Geachte mevrouw B,
De rechter heeft ons aanbevolen om als buren het gesprek met elkaar aan te gaan, om de discussies
juist niet schriftelijk te voeren en zo de polemiek te vermijden. U gaf in uw mail van 3 januari jl. aan
bereid te zijn met ons aan tafel te gaan en op een normale manier het gesprek met elkaar te voeren.
U wilde dat doen zonder mediator en daarmee hebben wij ingestemd. Laten wij dan nu ook het

gesprek echt aangaan. Het lijkt de enige weg om de sfeer in onze wijk weer in goede banen te
kunnen leiden. Daarvoor is de bereidheid van beide partijen nodig.
Wij zouden bij het gesprek ook onze ideeën willen ontvouwen over de toekomstige inrichting van
het parkbestuur, waarbij de ervaringen en ontwikkelingen van het afgelopen jaar een duidelijke rol
spelen. De door allen - en zeker u - zo gewenste democratie en transparantie zijn daarbij uiteraard
van groot belang. Ter wille van de gemoedsrust van alle medebewoners verzoeken wij u nogmaals
deze discussie met ons mondeling en persoonlijk te willen voeren, om nader tot elkaar te komen en
de raakvlakken te vinden. Deze kunnen wij bespreken met onze wederzijdse gesprekspartners onder
de deelnemers, waarna wij in vervolggesprekken de wensen en meningen naast elkaar kunnen
leggen en bij elkaar kunnen brengen. Zo kunnen wij gezamenlijk in goede onderlinge
verstandhouding tot een consensus en een groot draagvlak onder alle bewoners komen. Daarmee
keert dan niet alleen de rust terug, maar bouwen we samen ook een toekomstbestendige
organisatiestructuur op. Laat deze gelegenheid - alstublieft - niet aan ons allen voorbij gaan.

Met vriendelijke groet,
Stichting Woonbelangen Riverparc

Op 11 januari 2020 om 17:44 schreef B.
Aan de bestuursleden van de SWR,
Met dank voor uw antwoord via uw mail van 6 januari jl., het volgende.
Om uw en onze kostbare tijd en geld te sparen, stellen wij voor om onze dialoog per mail te voeren.
We brengen één van de laatste zinnen van de rechter uit de conclusie (3.34 van zaaknummer
C/05/358703 / HA RK 19-254) graag onder uw aandacht t.w.: 'Of deze stand van zaken zich
verhoudt met moderne eisen van behoorlijk bestuur, is een vraag die partijen zelf moeten
beantwoorden.'
In verband hiermede vindt u onderstaand onze doelstellingen, zoals reeds genoemd in onze mail van
3 januari jl.



Een volledig democratisch gekozen bestuur
Transparantie in de breedste zin van het woord

Wij vernemen graag asap van u of u bereid bent deze verbinding als zodanig met ons en onze
achterban aan te gaan. Wij zijn genoodzaakt 3 maart a.s. als deadline aan te houden vanwege een
eventueel in te stellen hoger beroep.
Wij horen graag van u mede namens de bewoners-/initiatiefgroep,
B.

Onderwerp:Re: Gesprek
Datum:Mon, 6 Jan 2020 19:00:49 +0100 (CET)

Van:info@riverparc.eu
Aan: B; W.
Geachte mevrouw,
Dank voor uw bereidheid tot een gesprek. Samen zouden wij toch in staat moeten kunnen zijn om
een weg te vinden naar de dialoog en een fijne sfeer in de wijk. Dat is dan hetgene dat ons nu
verenigt en onze gezamenlijke intentie is. En wat de rechter ons vroeg. Wij zouden daarom graag
zonder voorwaarden en agenda vooraf het gesprek willen aangaan.
In uw reactie viel ons op dat mevrouw W niet stond vermeld. Mogen wij aannemen dat van uw kant
het gesprek wel wordt gevoerd met haar aanwezigheid? Wij hechten er immers aan dat wij spreken
met alle drie verzoekers die de rechter hebben gezocht.
Wij stellen voor elkaar te spreken op maandag 20 januari om 19:30 uur. Als u dat schikt, dan zoeken
wij een gespreksruimte in de buurt.
Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groet,
Stichting Woonbelangen Riverparc

Op 3 januari 2020 om 14:34 schreef B:
Aan de Stichting Woonbelangen Riverparc,
Wij hebben uw mail van 21 december jl. met de uitnodiging tot mediation ontvangen.
Wij willen eveneens de sfeer op het park verbeteren. Daarom willen wij ingaan op uw uitnodiging
een gesprek met elkaar aan te gaan. Dit hoeft wat ons betreft niet met een mediator. Het kost veel
geld en we staan open om op een normale manier een gesprek met elkaar voeren.
Wat ons betreft moet het doel van het gesprek zijn om een democratisch en transparant bestuur op
het park te realiseren. Ook zal de financiële huishouding voor de deelnemers toegankelijk moet zijn,
inclusief de onderliggende stukken.
Graag vernemen wij van u voor 10 januari a.s. wanneer we aan tafel kunnen.

U groetend mede namens W,
B

Op 23 dec. 2019, om 10:41 heeft B het volgende geschreven:

Aan de heren Wieland, Franken, Kamerbeek,

In verband met de vakantie van mevrouw W en een deel van de bewonersgroep komen wij terug op
uw mail in januari.

U groetend mede namens W,
B.

Op 21 dec. 2019, om 16:50 heeft info@riverparc.eu het volgende geschreven:

Geachte mevrouw W, mevrouw B en heer W,
Na de uitspraak van de rechter inzake de verzoeken die u daar eerder heeft neergelegd is de vraag
wat ons betreft hoe wij weer met elkaar in gesprek komen, omdat we allemaal in dezelfde wijk
wonen en buren van elkaar zijn. De rechter gaf dit tijdens de zitting ook al aan. Op de een of andere
manier zullen wij als buren met elkaar verder moeten. Daar zijn we allemaal bij gebaat, niet alleen u
en wij zelf, maar alle bewoners van de wijk.
Graag willen wij daarom voortgaan met het verkennen van de mogelijkheid van mediation. Het zou
ons wat waard zijn als wij met u in gesprek kunnen komen – onder deskundige en vakkundige
procesmatige begeleiding van een mediator – over het terugkrijgen van een prettige en normale
sfeer op Riverparc.
Staat u open voor deze verkenning, zonder voorwaarden vooraf, waarbij we ons als doel stellen dat
op Riverparc mensen elkaar weer normaal aanspreken en de gespannen sfeer van het afgelopen jaar
plaats mag maken voor nabuurschap en woongenot? Wij zijn, net als in een eerder stadium, bereid
de kosten van de mediation te vergoeden tot vooralsnog €5.000,--.
Graag vernemen wij of u nog open staat voor de voorgestelde mediation. Daarna kunnen wellicht
afspraken worden gemaakt over het aanlooptraject naar de mediation zelf.

Wij wensen u goede feestdagen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Woonbelangen Riverparc

