Nieuwsbrief SWR februari 2020

Digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief bevat koppelingen naar
de website van de SWR. Om deze te
kunnen gebruiken kunt u de digitale
nieuwsbrief in pdf downloaden op
www.riverparc.eu onder de kop NIEUWS
Voortzetting deelnemersvergadering
De afgebroken deelnemersvergadering
van oktober 2019 is verdaagd tot:
Maandag 23 maart, aanvang 19:30 uur
Zalencentrum Wieleman in Westervoort
De formele uitnodiging, de agenda en de
overige stukken zullen u tijdig worden
toegestuurd. Bij de rondvraag bestaat de
gelegenheid tot inspreken.
De deelnemersvergadering is uitsluitend
toegankelijk voor eigenaren van een
woning op Riverparc. Daarop zal worden
toegezien. De deuren gaan om 19:00
uur open. Het bestuur gaat nog na of
een gastspreker van de gemeente bij de
vergadering aanwezig kan zijn.
Nieuwe transitieovereenkomst
De gemeente heeft ons laten weten dat
zij een dezer dagen een brief zal sturen
aan alle bewoners van Riverparc, over
de huidige situatie in de wijk en het
proces van het tot stand komen van de
nieuwe concept-beheerovereenkomst
tussen de gemeente en de SWR/SROG.
Wij hopen kort daarna samen met de
gemeente de concept-overeenkomst aan
u te kunnen voorleggen en uw mening
daarover te enquêteren.
Reorganisatie SWR en SROG
De nieuwe beheerovereenkomst met de
gemeente biedt een goed handvat om de
taken, verantwoordelijkheden en
organisatiestructuren van SWR en SROG
te herzien. Wij denken na over een
andere structuur. De nieuwe
overeenkomst is voor het Riverparc
financieel gunstig, met name waar het
de kosten betreft voor de benodigde
oeverophoging. Deze zullen lager

uitvallen dan verwacht zodat er meer
financiële ruimte komt. Hierover hebben
wij een presentatie voorbereid. Deze zal
in de deelnemersvergadering aan u
worden voorgelegd. Ter voorbereiding
hierop zult u bij de agendastukken meer
gedetailleerde informatie ontvangen.
Rechtszaak drie deelnemers vs. SWR
Bij uitspraak d.d. 17 december 2019
heeft de rechtbank alle verzoeken van
de drie deelnemers onder een grondige
motivering afgewezen. De uitspraak kunt
u hier downloaden: uitspraak.
Poging tot mediation
Het bestuur heeft na de rechtszaak
wederom gepoogd om een mediation
traject op te starten met de aanklagers.
Voor meer informatie zie op de website
de nieuwsberichten van 22 december
2019 en 19 januari 2020.
Jaarrekeningen 2018
De jaarrekeningen 2018 van SWR en
SROG zijn, inclusief de vereiste controleverklaringen, inzichtelijk op de website.
Historisch boekenonderzoek
Het aanbod om een boekenonderzoek te
laten doen staat al sinds de bijeenkomst
van mei 2019 bij Rutgers. Tot op heden
zijn wij er niet in geslaagd om met een
aantal bewoners tot een gedeelde
aanpak te komen. Dat neemt niet weg
dat het aanbod wat ons betreft nog
steeds openstaat.
Gratis boekenonderzoek kan niet
Regelmatig wordt het bestuur gevraagd
om de complete financiële administratie
en de juridische dossiers af te staan aan
de "initiatiefgroep" of anderen. Eerdere
ervaringen hebben aangetoond dat dit
kan leiden tot lukrake aanvallen op
willekeurige bewoners. Het bestuur wil
geen risico meer lopen dat zo’n situatie
zich zou kunnen herhalen en zal de
betreffende stukken indien nodig dan
ook slechts nog ter beschikking stellen
aan professionele, deskundige partijen.
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Inmiddels belet ook de privacywetgeving
(AVG) ons om deze stukken at random
aan derden ter beschikking te stellen.
Juridische dossiers en SWR-archief
De juridische dossiers zijn volledig intact
en gearchiveerd bij de advocaten
Dirkzwager en Brunet. Het grootste
dossier staat bij Brunet in Nijmegen. Mr.
Hoegee heeft in zijn e-mail d.d. 22
augustus 2019, die aan de OFR is
doorgestuurd, aangeboden om alles in
het kader van het gewenste onderzoek
ter inzage te leggen. Ook uit het archief
van de SWR zelf is niets verwijderd.
Opiniepeiling op Nextdoor
Medio januari heeft een van de
deelnemers in de “initiatiefgroep” een
opiniepeiling gepubliceerd op de
buurtapp Nextdoor. De uitslag daarvan
heeft hij naar het College van B&W
gestuurd. Hij vroeg het stichtingsbestuur
om een reactie. Deze vindt u als bijlage
bij deze nieuwsbrief en is eveneens naar
het College gestuurd.
Baggerwerkzaamheden jachthaven
De eigenaar van jachthaven 't Eiland is
voornemens om dit voorjaar te starten
met enkele lichte baggerwerkzaamheden
ter weerszijden van de havenmond.
Noordelijk van de monding wordt wat
zand weggegraven aan het einde van de
landtong bij Blauwe Reiger 54. Aan de
zuidzijde wordt de bodem onder de
botenlift bij De Bolder enigszins
verdiept. Het gaat in beide gevallen om
relatief geringe hoeveelheden.
Deze activiteiten spelen zich af op ruime
afstand van de waterkering van het
Riverparc zodat de betrouwbaarheid
daarvan niet in het geding is.
Het weggegraven zand wordt gelost in
een verdiept gedeelte van de Gieseplas
direct ten noordoosten van de
havenmond.
Renovatie grasoevers
Met dit project wordt de komende weken
een start gemaakt. Dit jaar nog moet de

renovatie volledig zijn afgerond. Bij de
komende deelnemersvergadering zult u
hierover nadere informatie ontvangen en
zullen wij peilen of er behoefte bestaat
aan een trap in het oostelijke talud bij
Zilvermeeuw 36-38.
Ophoging steenoevers
De lokale ophoging met 3 tot 16 cm
extra damhoogte komt met de nieuwe
beheerovereenkomst steeds meer in
beeld als de uit te voeren ophoging van
de steenoevers. We hebben dan een
officiële veiligheidsnorm van eens in de
300 jaar, net zoals IJburg in Amsterdam
dat met zo’n 8.000 woningen een stuk
groter is dan het Riverparc. Ook voor de
waarde van de woningen is het goed om
een dergelijke veiligheidsnorm te
hebben, waardoor potentiële kopers van
de woningen in dat opzicht duidelijkheid
kan worden geboden.
Uitzichtpunt IJsvogel 55-57
De gemeente heeft aangegeven, de
restauratie van dit uitzichtpunt begin dit
jaar te gaan oppakken. Aanwonenden en
het bestuur zijn hierover in contact met
de gemeente.
Afscheid voorzitter in oktober
Conform het rooster van aftreden komt
de functie van voorzitter dit jaar
beschikbaar. Hij wil dan aftreden en zich
niet herkiesbaar stellen. De voorzitter
heeft met oog op de consternatie op
Nextdoor bij screeningsautoriteit Justis
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aangevraagd. Deze bevestigt de
legitimiteit van zijn bestuursfunctie.
Met vriendelijke groet,
Het SWR bestuur:
Frans Franken
Henk Jan Kamerbeek
Jeroen Wieland
E-mail: info@riverparc.eu
Website: www.riverparc.eu
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