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   Nieuwsbrief Rijpelberg  :  Krek Wa’k Suuk 1 

Op dinsdagmiddag 11 juli bracht het voltallige college 
van B&W een bezoek aan onze wijk. De Belangengroep 
Rijpelberg had in samenwerking met een aantal 
wijkgebonden organisaties voor een afwisselend 
programma gezorgd, waarbij het vervoer door de wijk 
per huifkar gebeurde. Het college was aangenaam 
verrast door deze ludieke wijze van vervoer. 

 
  
De huifkartocht startte bij het gebouw van de 
voormalige basisschool de Torelaar aan de 
Groningenhof. En voerde via enkele stopplaatsen naar 
wijkcentrum de Brem aan het Rijpelplein. Onderweg 
werd het college geïnformeerd over successen en 
pijnpunten door vertegenwoordigers van diverse in de 
wijk actieve bewonersgroepen.  
 
Achtereenvolgens kwam de veiligheid op de Weg door 
de Rijpel uitgebreid aan de orde. Het verhaal van Eric 
Giepmans werd meteen geïllustreerd met duidelijke 
voorbeelden tijdens de huifkarrit.  
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Daarna maakte burgemeester Blanksma van de 
gelegenheid gebruik om snel even een bloemetje te 
bezorgen bij de heer en mevrouw v.d. Berg in de 
Taxusrode om hen te feliciteren met hun 65-jarig 
huwelijk. Dit gebaar werd door de bruid en 
bruidegom erg op prijs gesteld! 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens was het de beurt aan Hannie van Heijster 
en  Bea Doppenberg van Buurtpreventieteam de 
Rodes. Hun positieve informatie aan het college ging 
vooral over de inspanningen van het 
Buurtpreventieteam om de sociale cohesie in de 
buurt te bevorderen. Hierbij proberen ze 
buurtbewoners met elkaar te verbinden m.b.v. 
activiteiten zoals wandel- en fietstochten en een 
Nieuwjaarsborrel. 
 
 
Na het vertrek uit de Rodes werd de huifkar nog even 
door de politie stil gezet ter hoogte van het 
hennepveld aan het Sjef de Kimpepad. De 
burgemeester werd door de politie nu zelf even 
verrast met een bosje (hennep)bloemen en daarmee 
ontvouwde zich in de huifkar een discussie over de 
zin van een dergelijk gemeente-initiatief bij de 
entree van de wijk. 
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Tennisvereniging het Löbke was de volgende halte. 
Leo Thielen informeerde het college over de nieuwe 
Padélbanen die de club heeft laten aanleggen, 
waarna de burgemeester en enkele wethouders het 
niet konden laten om enkele balletjes te slaan. De 
huifkar bracht het college ten slotte naar wijkhuis de 
Brem.  
Onderweg daarheen hield Stefanie van Dijk een 
praatje over de opzet en aanpak van 
Buurtpreventieteam Rijpelberg Zuidoost. Het accent 
van haar verhaal lag vooral op het belang van een 
goede communicatie. 
 

 

  

 
Laatste programmapunt van het wijkbezoek was een 
eerste ontmoeting en kennismaking met 
vertegenwoordigers van de nieuwe stichting die het 
beheer en de programmering van wijkhuis de Brem 
gaan overnemen. Toekomstig voorzitter Ad van den 
Broek benadrukte dat het bestuur van de nieuwe 
stichting zich zeer gaat inspannen om wijkhuis de 

Brem om te vormen tot ‘dé huiskamer’ van 

Rijpelberg waar iedereen welkom is en zich ook 
welkom voelt. De Brem moet gaan bruisen en 
herkenbaar en bereikbaar zijn, zonder onnodig hoge 
drempels. Aan het einde van het officiële programma 
dankte wijkwethouder Nathalie v.d. Zanden de 
belangengroep voor de organisatie van het 
wijkbezoek. Namens het college sprak zij haar 
waardering uit voor de inspanningen en de 
betrokkenheid van de vele wijkbewoners die hun 
bijdrage leveren aan de bevordering van de sociale 
cohesie en daarmee aan de leefbaarheid in de wijk. 
Tenslotte was er gelegenheid om onder het genot van 
een aantal bijzonder lekkere hapjes en drankjes met 
elkaar in gesprek te gaan.   
 

Verslag: Frank Vliegenberg (BGR) 

 
Voor foto’s ga naar : 
https://nieuws.ditisonzewijk.nl/rondrit-rijpelberg-
bw/ 
Voor video ga naar:  
https://nieuws.ditisonzewijk.nl/rondrit-wijk-
rijpelberg-bw-video/ 
Toelichting Hennepteelt: 
https://nieuws.ditisonzewijk.nl/toelichting-
hennepveld-rijpelberg-en-brandevoort/ 
 
 

Met dank aan onze 
vrienden  

Hans, Herbert, Jason 
van: 
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Heeft u genoten  van deze 
nieuwsbrief? Laat dat dan ook 
uw buren en kennissen weten. 

 Wanneer zij hun e-mail bij ons 
bekend maken 

info@belangengroeprijpelberg.
nl nemen wij deze op in onze 

verzendlijst.  

Liever geen “Krek Wa’k Suuk” 
meer ontvangen? 

U kunt zich afmelden eveneens 
op 

info@belangengroeprijpelberg.
nl 

 

 
 

Als gevolg van de grote 
vakantie is ons wijkhuis 

gesloten van : 
15 juli 

t/m   

27 augustus 

Wij, de Besturen van: 

 Belangengroep Rijpelberg  

& 

Wijkhuis de Brem 
in spé 

 wensen al onze wijkgenoten 

een fijne en zonnige vakantie. 

 

 
Rust goed uit en kom vooral 

gezond en wél weer thuis. 
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