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Vragen en antwoorden Rechterveldbrink  

Dit zijn de vragen zoals we die verzameld hebben op 3 juni 2019 tijdens de inloopavond. 

Hier vindt u de antwoorden op deze vragen. 

DOELGROEP  

Wat is de achtergrond/problematiek van jullie cliënten? 

We begeleiden mensen met psychosociale problemen bij het wonen, werken en leren of leven. Ons 

uitgangspunt is dat zij vanuit eigen kracht en het eigen netwerk zoveel mogelijk zelf vorm kunnen 

(leren) geven aan hun dagelijks leven. 

De mensen die bij ons wonen kunnen (nog) niet zelfstandig wonen. Ze hebben een steun of steuntje 

in de rug nodig. Dat kan kort zijn of langer omdat hun situatie daarom vraagt. Waar dat kan, helpen 

familie, vrienden en vrijwilligers uit de buurt ons als professionals.  

Wij ondersteunen onze bewoners op de vlakken waar iemand dat nodig heeft. Dat kan zijn op het 

gebied van: 

 financiën 

 vrije tijd 

 werken of leren 

 dagelijks leven 

 structuur. 

 

Hoe lang woont iemand bij jullie? 

Om bij ons te kunnen wonen hebben mensen een beschikking vanuit het Cimot nodig. Het Cimot is 

het toegangsorgaan voor beschermd wonen dat in opdracht van de gemeente werkt om in te 

schatten of mensen ondersteuning nodig hebben. Wanneer dit het geval is, krijgen zij voor een 

bepaalde periode een beschikking om bij RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) te komen wonen en om 

samen met de begeleiding aan vooraf gestelde doelen te werken.  

Hoe lang iemand bij ons woont, is afhankelijk van verschillende factoren. Sommige mensen wonen 

maar een aantal maanden bij ons, anderen een jaar of twee jaar en anderen voor een nog langere 

periode. Voor iedereen geldt dat er halfjaarlijks een evaluatie van de geboden ondersteuning en de 

voortgang opgestuurd moet worden naar het Cimot. Op deze manier blijven zij (kritisch) mee kijken 

naar of deze vorm van wonen nog passend is voor iemand.  

In welke woningen komen welke cliënten? 

Cliënten wonen willekeurig door het pand heen. Alleen bij de allereerste plaatsing kunnen wij 

wensen van cliënten over de ligging van het appartement en wat passend is bij de problematiek 

meenemen, omdat alle appartementen vrij zijn. Wanneer er vervolgens een appartement vrij komt, 

omdat iemand doorstroomt of uitstroomt, dan wordt er gekeken naar welk type appartement dat is 

en welk type cliënt daar passend voor is. Dit zal aan de Rechterveldbink niet anders gaan dan bij 

andere woonlocaties van ons.  

Wat zijn de plaatsingscriteria? 

Cliënten moeten in het bezit zijn van een beschikking vanuit het Cimot en moeten passend zijn bij 

de buurt en bij de andere cliënten die aan de Rechterveldbrink wonen. Wij kijken dus altijd, samen 

met de gemeente, naar de omgeving waar iemand komt te wonen. Waar wij ook zorgvuldig naar 

kijken, is in hoeverre iemand verslaafd is aan een bepaald middel gezien alle zorgen en andere 

problematiek in de wijk. Wij willen onze cliënten hiervoor beschermen. RIBW GO is geen instelling  
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om te werken aan je verslaving. Indien een cliënt daar hulp bij nodig heeft en daardoor nog niet zo 

ver is om te werken aan zijn herstel en aan andere doelen in zijn leven, kan iemand niet bij RIBW 

GO wonen. Daarvoor zijn andere instellingen, zoals Tactus.  

Wat is de groepssamenstelling (welke leeftijden/mannen/vrouwen)? 

De appartementen zijn geschikt voor mensen vanaf 18 jaar. De appartementen zijn allemaal 

gelijkvloers en er is een lift aanwezig. Bij aanname van een nieuwe cliënt zullen wij kijken naar hoe 

op dat moment de groepssamenstelling is en of deze nieuwe cliënt daar passend bij is. Op de 

Rechterveldbrink komt er een mix van leeftijd, geslacht, problematiek, etc.  

Welke last zou ik kunnen ondervinden? 

De last die u zou kunnen ondervinden is niet anders dan die u nu zou kunnen ondervinden van uw 

buren. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om een niet netjes bijgehouden tuin, een niet opgeruimd 

balkon of geluidsoverlast. Wanneer u deze last ondervindt, dan kunt u onze cliënten daarop 

aanspreken. Net zo als u dat ook bij uw buren zou doen. Als u dat lastig vindt dan kan er op alle 

dagen en tijden contact opgenomen worden met het team op telefoonnummer 088-8250023. 

Komen er mensen met een verslaving of een justitieel verleden? 

Er kunnen mogelijk mensen komen te wonen die in het verleden een verslaving hadden of die met 

justitie in aanraking zijn geweest. Op het moment dat mensen bij RIBW GO komen wonen, gaat het 

om een volgende stap in hun leven en naar de maatschappij toe. Mensen willen graag vooruit en 

werken aan een toekomst. Zij hebben voor hun problematiek een behandeling gehad en gaan zich 

nu richten op het wonen en op een toekomst. Mensen kunnen alleen bij ons wonen als zij in staat 

zijn om op een normale manier deel te nemen aan de maatschappij. Het gaat bijvoorbeeld om 

mensen die te maken hebben met een depressie, angststoornissen of stemmingswisselingen. 

Wanneer iemand een justitiële achtergrond heeft, dan kan het soms nog zijn dat er nazorg is vanuit 

justitie door middel van bijvoorbeeld Reclasseringscontact. Dit kan ook voorkomen als iemand 

vanuit detentie zelfstandig in de wijk komt te wonen.  

Wat is het verschil met Helmerzijde van Mediant? 

Helmerzijde is een Algemeen Pyschiatrisch Ziekenhuis. Mensen die daar verblijven zijn patiënt en 

krijgen daar behandeling voor. Bij Helmerzijde werken dokters en psychiatrisch verpleegkundigen. 

RIBW GO begeleidt mensen bij het wonen. Wij behandelen niet. En bij ons werken mensen die een 

opleiding hebben gedaan waar je woonbegeleider mee kan worden. Cliënten hebben soms in het 

verleden ervaringen met behandeling, maar soms ook niet. Soms komen mensen vanuit Helmerzijde 

naar ons, omdat zij zover zijn dat zij zelfstandig kunnen gaan wonen en er geen 24 uurs 

behandeling meer nodig is. Zij gaan bij ons dan werken aan hun verdere herstel. Ook zijn er cliënten 

die vanuit een thuissituatie komen en het zelfstandig wonen en of alleen wonen onvoldoende 

aankunnen. Mensen wonen vrijwillig bij ons. Het is een eigen keus van de cliënt en door niemand 

opgelegd.  

Hoe kunnen wij (de buurt) controleren wie er komt? 

De buurt kan niet controleren wie er komt. Wel heeft de wijkraad hun zorgen uitgesproken over 

onder andere wat er nu al speelt in de buurt rondom verslavingsproblematiek. Onder andere deze 

zorgen hebben wij meegenomen bij het bepalen welke cliënten er komen te wonen aan de 

Rechterveldbrink.  

 

Spreken jullie over cliënt of patiënt? 

Mensen die bij ons wonen noemen wij cliënten en zo begeleiden wij hen ook. Zij hebben bepaalde 

vragen waar zij hulp bij nodig hebben en daarvoor krijgen ze begeleiding.  

 



  

3 

 

 

 

 

 

Kunnen inwoners inzicht krijgen in welke woningen voor welke woonvorm (beschermd 

wonen modulair en all inclusive) worden gebruikt? 

Nee, dit is niet mogelijk. Ten eerste omdat het gaat om de privacy van mensen. Wij willen dat 

cliënten bij ons zo normaal mogelijk wonen en daarom zullen wij bijvoorbeeld ook geen RIBW GO 

vlaggen aan de voorkant neerzetten. Zie ook het antwoord op de volgende vraag.  

 

WERKWIJZE  

Hoe ziet begeleiding/zorgverlening eruit? 

We begeleiden mensen met psychische en psychosociale problemen bij het wonen, werken en leren 

of leven. Ons uitgangspunt is dat zij vanuit eigen kracht en het eigen netwerk zoveel mogelijk zelf 

vorm kunnen (leren) geven aan hun dagelijks leven. 

De mensen die bij ons wonen kunnen (nog) niet zelfstandig wonen. Ze hebben een steun of steuntje 

in de rug nodig. Dat kan kort zijn of langer omdat hun situatie daarom vraagt. Waar dat kan, helpen 

familie, vrienden en vrijwilligers uit de buurt ons als professionals.  

Wij ondersteunen onze bewoners op de vlakken waar iemand dat nodig heeft. Dat kan zijn op het 

gebied van: 

 financiën 

 vrije tijd 

 werken of leren 

 dagelijks leven 

 structuur 

 

We gaan uit van iemands kwaliteiten: hoe kan je je kwaliteiten inzetten om te leren omgaan met de 

dingen die je lastig vindt en die niet altijd goed gaan. Dan kan het gaan om plannen, huishouding, 

structuur in de dag. Begeleider en cliënt staan naast elkaar en werken gelijkwaardig aan het herstel.  

Wat is beschermd wonen all inclusive? 

Een cliënt woont in een woning van een instelling, in dit geval RIBW GO. Het wonen bij RIBW GO is 

inclusief voeding en verblijfskosten. En er is 24 uur begeleiding op de locatie. De cliënt betaalt 

hiervoor maandelijks een eigen bijdrage. Er is sprake van onplanbare en oproepbare zorg en veel 

praktische ondersteuning, zoals hulp bij het koken en het halen van boodschappen. 

Beschermd betekent dat iemand 24 uur terug kan vallen op begeleiding. Mensen die hier komen te 

wonen, zijn in staat om zelf keuzes te maken en kunnen net als ieder ander gaan en staan waar ze 

willen. Het is dus niet gesloten. De begeleiding is erop gericht dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk 

zich staande kan gaan houden in de maatschappij. Daarvoor leert iemand hoe je goed voor jezelf 

kan zorgen, door bijvoorbeeld ondersteuning bij het huishouden, bij de boodschappen, het koken en 

hoe om te gaan met geld. Echter er is meer nodig om goed in deze maatschappij te kunnen leven. 

Mensen hebben ook vrienden en familie nodig en werk of een in ieder geval een zinvolle 

daginvulling. Ook daar biedt de begeleiding hulp bij. 

Als cliënten hun hulpvraag wat meer kunnen uitstellen en het voor hen niet direct nodig is dat er 

begeleiding komt, kan men modulair beschermd wonen.  

Wat is modulair beschermd wonen ? 

Cliënt huurt een accommodatie van een instelling, in dit geval van RIBW GO en woont op afstand 

van het kantoor. Begeleiding is op maximaal een half uur afstand. De cliënt regelt huur en vaste 

lasten van de woning zelfstandig. Er is wel 24 uurs bereikbaarheid van begeleiding.   
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Binnen beschermd wonen zijn er dus twee verschillende vormen en beide vormen worden 

aangeboden aan de Rechterveldbrink. Het gaat hier om beschermd wonen all inclusive en 

beschermd wonen modulair. In totaal komen er 13 cliënten te wonen die modulair beschermd wonen 

en dus zelfstandig huren van RIBW GO en er komen 24 cliënten beschermd wonen all inclusive.  

Is er 24-uurs toezicht? Binnen/buiten 

Er is 24/7 begeleiding aanwezig op de locatie. Overdag en ‘s avonds zullen er meerdere begeleiders 

tegelijk aanwezig zijn en ‘s nachts is er één persoon aanwezig zijn die slaapdienst heeft. Onze 

ervaring bij andere soortgelijke locaties van ons in Enschede is dat dit voldoende is.  

Cliënten zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen en hebben recht op hun privacy. Door het 

intensieve contact dat wij met onze cliënten hebben, weten wij vaak wel waar ze naar toe gaan en 

hoe zij hun dag hebben doorgebracht. 

Hoe ziet 24-uurs toezicht eruit? 

Bij beschermd wonen van RIBW GO werken we niet met 24 uurs toezicht, want dat zou betekenen 

dat wij altijd en overal kunnen zien wat er gebeurt en dat cliënten dan niet vrij zijn om te gaan en 

staan waar zij willen. Binnen een beschermde woonvorm is echter wel 24/7 begeleiding aanwezig. 

Dit betekent dat cliënten direct om hulp kunnen vragen als zij dit nodig hebben. Daarnaast ziet 

begeleiding elke cliënt meerdere malen per dag en ziet de begeleiding ook wat er gebeurt rondom 

het pand. Doordat wij onze cliënten goed kennen en er dagelijks (meerdere malen) contact is, wordt 

het snel gesignaleerd als het minder goed dreigt te gaan met iemand en kan hierop worden 

ingespeeld.  

Hoeveel begeleiding is er op het complex? 

Aan de Rechterveldbrink worden straks twee soorten begeleiding gegeven, namelijk beschermd 

wonen all inclusive en beschermd wonen modulair. 

Voor het beschermd wonen team geldt dat er 24/7 iemand aanwezig is. Tussen 8.00 – 22.00 uur 

zullen dat meerdere personen zijn en tussen 22.00 – 8.00 uur zal dat 1 persoon in de vorm van een 

slaapdienst zijn. Op 1-2-2020 zullen er 24 cliënten beschermd wonen aan de Rechterveldbrink. 

Voor het modulaire team geldt naar alle waarschijnlijkheid dat er 1 persoon aanwezig is tussen 8.00 

en 20.00 uur en in het weekend op nader te bepalen gezette tijden. Cliënten hebben wel recht op 

24/7 bereikbaarheid en kunnen daarvoor terugvallen op een collega die elders -op maximaal 30 

minuten afstand- bereikbaar is. Deze kan dan komen als het nodig is. Het modulaire team start per 

1 januari 2020 en er zullen dan 13 personen wonen in het complex, en zo’n 15 cliënten elders 

zelfstandig in de wijk. Deze cliënten wonen daar nu ook al. 

Zijn er garanties te geven voor een veilige leefomgeving? 

Net zoals u nu leeft in de wijk, zijn er geen garanties te geven voor een veilige leefomgeving. Wel 

kunnen wij u zeggen dat onze cliënten geen verhoogd risico vormen. De garantie die wij kunnen 

geven is dat RIBW GO begeleiders in dienst heeft die goed opgeleid zijn en die met betrokkenheid 

en bevlogenheid hun werk uitvoeren. En dat de mensen die bij ons komen wonen dit vrijwillig doen 

om zo zelfstandig mogelijk een plek in de maatschappij te krijgen. 

Wat doet RIBW Groep Overijssel om goede buur te zijn? 

Wij zullen ons net als anderen opstellen als een goede buur. Wij willen graag meedenken bij thema’s 

die spelen in een buurt, klaar staan voor een buurt of de buurt helpen wanneer deze hulp nodig 

heeft. Er kunnen afspraken met ons gemaakt worden en wij staan altijd open voor een gesprek. 
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Ervaringen uit het verleden 

Er zijn meerdere voorbeelden te noemen van locaties van RIBW GO waarbij er positieve ervaringen 

zijn met de buurt. Voorbeelden zijn dat buurtbewoners deelnemen aan door ons georganiseerde 

activiteiten zoals samen koken, samen brunchen, maar ook samen dingen maken van keramiek.  

Andere voorbeelden zijn ook dat cliënten deelnemen aan wijkcommissies, klusjes doen voor buren of 

vrijwilligerswerk doen in de buurt.  

In het verleden zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest met de buurt. Ervaring leert dat 

wanneer de zorg betrokken is, de lijnen kort zijn met betrokken instanties om op deze manier 

escalaties zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Doordat RIBW GO haar cliënten goed kent en er dagelijks meerdere malen contact is, wordt het snel 

gesignaleerd als het minder goed met iemand gaat en kunnen hierop acties worden uitgezet.  

 

LOCATIE  

Zijn er andere locaties in Enschede?   

Ja, in de centrumgemeente Enschede (Hengelo, Enschede en Oldenzaal) zijn er zeven beschermd 

wonen locaties. Deze locaties zijn gehuisvest in een wijk. Daarnaast wonen er in Hengelo, Oldenzaal, 

Enschede en Glanerbrug tientallen cliënten die huren van RIBW GO en dus modulair beschermd 

wonen in de wijk. Verder worden er meer dan 350 personen in deze plaatsen in hun eigen woning 

begeleid door RIBW GO. Eén van deze mensen kan dus nu naast u wonen zonder dat u het 

misschien weet.  

 

Zijn ouderen eruit gezet voor cliënten RIBW GO? 

Nee, er vinden wel verhuizingen plaats. De bewoners hebben tot 1 mei 2020 tijd om te verhuizen. 

De verhuizingen gaan in goed overleg met de bewoners en familieleden. Bewoners worden door 

Livio (indien gewenst) volledig ontzorgt of krijgen een wettelijke verhuisvergoeding. 

De eerste 6 verhuizingen hebben inmiddels plaatsgevonden. De datum van verhuizen bepalen de 

bewoners zelf. 

Waarom weer een locatie starten in de Wesselerbrink/Bijvank? 

Omdat wij als RIBW GO de appartementen aan de Rechterveldbrink geschikt vinden voor huisvesting 

om meerdere redenen, namelijk: 

- De appartementen zijn niet te groot.  

- In het verleden hebben er naar tevredenheid meerdere cliënten van RIBW GO gewoond.  

- Cliënten wonen in een rustige buurt als het gaat om geluidsoverlast.  

- De betrokkenheid in de buurt groot is, men let op elkaar als het gaat om noaberschap.  

- In de buurt zijn al diverse contacten opgedaan.  

- Er in andere wijken van Enschede al woonlocaties van RIBW GO zijn.   

- Er mogelijkheden voor cliënten zijn om eerst beschermd te wonen en om vervolgens als 

tussenstap naar volledig zelfstandig wonen eerst te huren van RIBW GO door het modulair 

beschermd wonen.  

 

Is er een verklaring voor de leegstand in de Broekheurnerborch? 

Het betreft een min of meer een aparte, losstaande vleugel van de Broekheurnerborch. Het 

bouwdeel is reeds 40 jaar oud. Bewoners moeten over het buitenterrein of de galerij naar de 

voorzieningen die zich in de hoogbouw van de Broekheurnerborch bevinden. In combinatie met de 

open galerijen en diverse trappenhuizen wordt dit gegeven door sommige bewoners als onprettig 

ervaren. Dit zorgt voor een lagere woonkwaliteit ten opzichte van de appartementen in de hoogbouw 

of in andere woonzorgcentra van Livio.  
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Daarnaast is het feit dat onder andere de open galerij, de aanwezigheid van drempels en de indeling 

van de appartementen het leveren van zorg (met bijvoorbeeld hulpmiddelen) minder praktisch zijn 

ten opzichte van appartementen in modernere woonzorgcentra.  

Vanwege de veranderende eisen van potentiële bewoners en de steeds zwaardere zorgvraag van 

bewoners (nu en in de toekomst) ziet Livio weinig tot geen toekomstperspectief voor de 

appartementen in dat bouwdeel. Het zal nóg lastiger worden de appartementen te verhuren.  

Is het een feit of een optie? 

RIBW GO zit al met een kantoor in de Broekheurnerborch. Vanaf 1 augustus 2019 vindt huisvesting 

van cliënten plaats. 

Vliegveld als optie: er is genoeg plek daar 

Ervaring leert dat het voor het herstel van cliënten erg belangrijk is om onderdeel uit te maken van 

de maatschappij en dit past ook bij de manier van begeleiding van RIBW GO. Cliënten willen 

meedoen in de maatschappij en er toe doen, net als een ieder ander.  

Kan er een afscheiding komen tussen de woonvorm van RIBW GO en de overige 

woonvormen binnen het complex?  

In eerste instantie worden er geen aanpassingen aan het terrein gedaan. Het bouwdeel van RIBW 

GO heeft een eigen ingang, eigen binnenplein en eigen voorzieningen voor activiteiten en 

ontmoeten. De ingangen van de hoogbouw zijn enkel toegankelijk voor bewoners van Livio. Indien 

nodig kunnen in de toekomst aanpassingen getroffen worden. 

Enkele woningen hebben vrij zicht op achterliggende tuinen. Kan er iets gedaan worden 

aan het ontnemen van het zicht c.q. meer privacy?  

Cliënten die bij ons wonen kunnen omgaan met het zicht bij anderen in hun tuin. Mocht u hier over 

in gesprek willen of afspraken over willen maken wanneer blijkt dat dit niet goed gaat dan staan wij 

hier altijd voor open. Zie contactgegevens onder ‘communicatie’.  

Wat gebeurt er met open tuinen? 

Deze blijven zoals ze nu zijn en dat is zo normaal mogelijk, zoals u zelf ook woont.  

 

ROL GEMEENTE  

Waarom is de gemeente akkoord gegaan? 

Er is dringend behoefte aan uitbreiding van plekken beschermd wonen. Er is sprake van een 

wachtlijst voor beschermd wonen. Aan aanbieders van beschermd wonen is gevraagd om met ons 

mee te denken over de uitbreiding van het aantal plekken.  

 

Belofte van de gemeente dat er niets meer zou komen? 

Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de toezegging in het kader van het project ‘Van Opvang naar 

Wonen’. Dit was gericht op het realiseren van wooneenheden met toezicht en begeleiding voor 

mensen die dak- en/of thuisloos zijn. Bij de vestiging van RIBW GO aan de Broekheurnerborch gaat 

het om een beschermde woonvorm voor mensen die vanwege psychische en psychosociale 

problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en begeleiding nodig hebben. Daarmee is er geen 

sprake van een toevoeging van woonvoorzieningen, zoals bedoeld in de nota 'Van Opvang naar 

Wonen'.  

Wanneer wist de gemeente het? 

In de subsidieaanvraag voor beschermd wonen heeft RIBW GO in september 2018 gemeld dat ze in 

gesprek is met een ouderenzorgorganisatie en een woningcorporatie over de overname van een 40-

tal appartementen aan de Rechterveldbrink. Dit was de eerste melding aan de gemeente.  
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Wanneer ambtelijk voor het eerst gesproken? 

Zie bovenstaand antwoord. 

Geen vertrouwen in gemeente: zou u uw kinderen naar buiten laten gaan? Hoe kan de 

gemeente akkoord geven voor een dergelijke ontwikkeling? Vooral gezien de hoeveelheid 

problemen die er al in de wijk zijn?  

Wij begrijpen uw zorgen. Tegelijkertijd is er ook een zorg voor mensen die dringend behoefte 

hebben aan beschermd wonen. De plekken hiervoor zijn schaars.  

Wat is exacte de rol van de gemeente in deze?  

De gemeente verstrekt subsidie aan RIBW Groep Overijssel voor beschermd wonen. 

In welke mate heeft de gemeente invloed op de doelgroep die er komt wonen en de 

beslissingen die binnen de woonvorm door RIBW GO genomen worden? 

Het Cimot (het toegangsorgaan voor beschermd wonen dat in opdracht van de gemeente werkt) 

bepaalt of iemand beschermd wonen nodig heeft. Daarnaast hebben zij een belangrijke stem bij het 

plaatsen van een persoon op een bepaalde locatie. 

 

COMMUNICATIE 

Waar kunnen we terecht?  

Bij vragen kunt u RIBW GO altijd bellen via telefoonnummer 088-8250023. Vanaf 1-8-2019 is er 24 

uur per dag, alle dagen van de week begeleiding aanwezig aan de Rechterveldbrink 65. U bent altijd 

welkom om langs te komen. U kunt ons ook mailen: teamrechterveldbrink@ribwgo.nl 

Waar kan ik terecht met ontoelaatbaar gedrag/overlast? 

Afhankelijk van wat er speelt, kunt u net als bij uw huidige buren contact opnemen met de politie. 

Daarnaast kunt u de begeleiding bellen op nummer 088-8250023.  

Komt er een meldpunt? 

Afhankelijk van wat er speelt, kunt u net als bij uw huidige buren contact opnemen met de politie. 

Daarnaast kunt u de begeleiding bellen op nummer 088-8250023. Wij zijn nog aan het kijken of wij 

aanwezig kunnen zijn bij een inloopspreekuur van de buurt en zouden het fijn vinden dat u daar met 

ons over mee denkt. We horen graag wat u nodig heeft van ons.  

Is het bewust stilgehouden? 

Nee, het is niet bewust stilgehouden. 

Waarom is er vanuit alle partijen (Domijn, Livio, RIBW GO, gemeente) niet tijdig 

gecommuniceerd?  

Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat niet op de gewenste en gebruikelijke manier 

gecommuniceerd is met bewoners in de omgeving. Na signalen vanuit de bewonerscommissie op 26 

april 2019 is stadsdeelmanagement met de betrokken partijen in gesprek gegaan over de 

communicatie met de buurt. Met de bewonersvereniging is de afspraak gemaakt om de 

communicatie met buurtbewoners zo snel mogelijk in gang te zetten. Omliggende buurtbewoners 

hebben in de week van 6 mei 2019 een brief van Domijn, Livio en RIBW GO ontvangen over de 

voornoemde ontwikkeling. Daarnaast is de inloopbijeenkomst op 3 juni 2019 georganiseerd waarbij 

de mogelijkheid was om vragen te stellen en antwoord te geven.  

 

 

mailto:teamrechterveldbrink@ribwgo.nl
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HULP/VRIJWILLIGERS 

Zou ik ergens kunnen helpen in de toekomst? 

Graag! Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die wat willen betekenen voor ons. U kunt hierbij 

denken aan een het samen drinken van een kop koffie, het doen van een klus zoals een klusjesman, 

het zijn van een maatje etc. Maar ook naar het samen organiseren van activiteiten waarbij de buurt 

kan deelnemen. Wij willen graag meedoen in de buurt, want tenslotte is samen alles leuker!  


