Nieuwsbrief SWR augustus 2020
Beste bewoners van Riverparc
Zomer-borrel
Het is redelijk stil geweest op Riverparc, afronden van drukke werkzaamheden voor de vakanties
zullen daar aan hebben bijgedragen. Op 11 juli vond de door het interimbestuur georganiseerde
zomer-borrel plaats. Ondanks de regenbui in de start kijken wij terug op een plezierig samenzijn.
Voor ons was van belang het voorstellen van de leden van het Interim Bestuur (IB) SWR, het
aangeven welke taken het IB SWR heeft opgepakt en de betrokkenheid van de eigenaren /
bewoners daarbij. Ook de manier van communicatie via website en nieuwsbrieven over de
uitvoering van de activiteiten was een onderdeel van het praatje van de voorzitter. Wij hopen dat
dit een startmoment is geweest voor een nieuwe fase op het Riverparc en dat bij de volgende
bijeenkomst nog meer deelnemers zullen aansluiten. Uitdrukkelijk onze dank aan Eric Vernes en
zijn team voor de prima organisatie van deze zomerborrel!!
Boekenonderzoek
Het speerpunt van het interimbestuur van de SWR is nog altijd het boekenonderzoek wat door
een extern bureau zal worden uitgevoerd. Hoewel wij een goed gevoel hadden bij een door ons
gecontacteerd bureau, willen we in het kader van zorgvuldigheid en vergelijking toch nog
minstens twee andere bureau’s vragen om een oﬀerte. Voornemen is dan het onderzoek te starten
nadat wij een definitieve keuze hebben gemaakt op onze volgende vergadering op 27 augustus
aanstaande.
Strandleven op Riverparc
We hebben al erg mooi weer gehad en de zomer is nog niet over. Wij willen alle bewoners daarom
nogmaals attenderen op het feit dat de Riverparc-stranden privé zijn en alleen bestemd voor
Riverparc-bewoners. Wij vragen daarom ook aan alle bewoners hier zorgvuldig mee om te gaan.
Dit geldt ook voor het uitlaten van honden. Deze dienen op het strand aangelijnd te zijn. Hun
onverhoopte uitwerpselen dienen te worden opgeruimd zoals ook voorgeschreven door de
overheid en de gemeente Zevenaar en dus ook geldend voor Riverparc. Het is erg onhygiënisch
als wij of onze kinderen met hun uitwerpselen in aanraking komen. De overlast van met name
ganzen is al vervelend genoeg op de stranden. Laten we dus met zijn allen proberen om de
stranden zo schoon mogelijk te houden. In het bijzonder vragen wij dit ook aan onze
jongvolwassen medebewoners. Wij hebben de indruk dat zij regelmatig flessen en andere voor
hun niet meer nuttige zaken gewoon op het strand laten liggen bij vertrek. Ook open vuur is
hoewel erg leuk, niet toegestaan op de stranden. Ondanks het feit dat dergelijke zaken niet tot de
prioriteiten behoren van het interimbestuur SWR, willen wij toch proberen de berichtgeving
omtrent bovenstaande aan te scherpen door middel van het plaatsen van meer en goed leesbare
borden. De hierop aangeven regels zullen dan ook beter kunnen worden gehandhaafd. Dit geldt
ook voor de communicatie naar niet-Riverparc-bewoners die denken dat de stranden vrij
toegankelijk zijn en dat zij zich voorbij de ballenlijnen kunnen verplaatsen met hun boten.
Tot slot verzoeken wij iedereen die voor ons nuttige, dringende of belangrijke informatie heeft
deze te mailen naar info@riverparc.org. Deze nieuwbrief zal ook worden verspreid naar de mensen
van wie wij een recent e-mail adres hebben gekregen. Wilt u voortaan ook deze Nieuwsbrief
rechtsreeks gestuurd krijgen, verzoeken wij u ons uw e-mailadres te laten weten op bovenstaand
e-mail adres.
Met vriendelijke, zonnige dan wel schaduwrijke groet
Interimbestuur SWR

