
 

Verslag clubdag #16: 
ALV & Kerstdiner  

Op vrijdag 14 december sloten we met de Club 
Rhijnhuizen het jaar 2018 af met ons jaarlijkse 
kerstdiner. We zaten bij wijnfort Jutphaas. 
Voorafgaand aan het kerstdiner vond de eerste 
officiële ALV (algemene ledenvergadering) voor 
leden plaats. 
 

Terugblik 2018 

We keken terug naar de successen van afgelopen 
jaar en nieuwe woonontwikkelingen in dit gebied en  

 

Nieuwbouw 
Er loopt veel nieuwbouw en transformatie. We 
lichtten vijf projecten uit: 

1. De panden aan de Wattbaan door 
ArthurArmstrong. Aan Wattbaan 31 komen 96 
loftappartementen voor een huur van 700-750 
euro, met complete afwerking (keuken, sanitair 
etc), januari oplevering. Rond de 30-35m2. 

2. Daar tegenover aan de Wattbaan de 9 van 
Rijnhuizen, grondgebonden woningen, 120-
200m2, de negen woningen staan te koop bij De 
Keizer makelaars, vanaf €285.000,-  

3. James appartments, 47 appartementen, 
transformatie. Verkoop is 3 weken geleden 
gestart en 75% is verkocht, veel kopers komen 

CLUBDAG #16 ALV & KERSTDINER 

TERUGBLIK 2018 EN OP 
NAAR 2019 RIJNHUIZEN 
 



 

uit Nieuwegein zelf. Ook deze woningen staan 
de koop bij De Keizer makelaars. 

4. Nieuwbouw Rijnfort, 112 appartementen en 9 
eengezinswoningen aan de Perkinsbaan. De 
omgevingsvergunning is ingediend en de 
woningen komen binnenkort in de 
verkoop/verhuur.   

5. Het initiatief van BAM en Mitros voor het 
hoekpand Coltbaan/Plettenburgerbaan. Hier 
komen appartementen van 70m2. 
 

Evenementen  
Naast nieuwbouw waren er in 2018 ook de 
prachtige evenementen: de Rijnhuizen Run was 
gezellig, maar wat dun bezocht en willen we nu 
uitbouwen tot een sportdag, het Zomerfestival en 
Rijnhuizen Buitengewoon waren prachtig, met 4.000 
bezoekers op het Fort Jutphaas en in de tuin van 
Kasteel Rijnhuizen. Monumentendag en de 
maandelijkse open dagen van de Tiny Houses 
trokken veel bezoekers en deden nieuwe netwerken 
ontstaan. Kleinhuizen organiseerde op 10 februari 
gluren bij de buren, en houden iedere maand een 
open dag. Ook in Zeist komt nu een Tiny Houses 
Village, naar voorbeeld van Nieuwegein. 

Duurzaamheid  
Rijnhuizen geeft Energie kwam in 2018 op gang. Er 
zijn serieuze gesprekken over de realisatie van lage 
temperatuurs-warmte vanuit KWR en Waternet. 
Bedrijven gaan niet zo hard mee in de 
verduurzaming, omdat de bedrijven die de grootste 
slagen kunnen slaan verwachten te vertrekken uit 
Rijnhuizen of wachten tot de eigenaar van het pand 
stappen neemt. In 2019 wordt er gekeken naar 
uitbreiding van zonne-energie op daken van 
kantoren en bedrijven in Plettenburg. Ook wordt er 
begin 2019 een warmteplan gemaakt en stelt de 
gemeente een kwartiermaker aan. Dankzij 
wethouder Marieke Schouten, is er veel ambitie en 
inzet om Rijnhuizen koploper te maken op het 
gebied van duurzaamheid in Nieuwegein.   

Openbaar vervoer 
Op het gebied van openbaar vervoer lukte het ons 
de bus ook in de avond te laten rijden (de nieuwe 
dienstregeling ging in december in). Het Park 
Rijnhuizen kreeg impulsen en binnenkort wordt de 
nieuwe brug aan de noordzijde gemaakt. Minister 
Ollongren kwam op bezoek (landelijk geldt 
Rijnhuizen als een van de voorbeelden voor 
gebiedstransformatie). 

 

De resultaten in 2018 nog kernachtig op een rij (zie 
het Jaarplan 2019 voor een uitgebreidere 
beschrijving): 

*  Veel matches gemaakt, veel nieuwe initiatieven 
*  Landelijke aandacht 
*  300 actieve deelnemers, 35 leden 
*  4 Clubdagen 
*  Kwaliteitsagenda 
*  Placemaking: Fort, Tiny Houses, cultuurhistorie 
*  Festivals: Zomerfestival, Rijnhuizen 
Buitengewoon, Rijnhuizen Run, Monumentendag 
*  Mobiliteit: parkeren, parkeerdrukmeting, openbaar 
vervoer, 30km 
*  Rijnhuizen geeft energie: bedrijven verduurzamen, 
opwekken energie bestaande bouw, energie- 
architectuur, circulair bouwen. 
 

  
 

 



 

Op naar 2019 en verder 
We keken ook vooruit. Doordat er veel 
projectontwikkeling zien we minder bereidheid tot 
lidmaatschap onder eigenaren en bedrijven. Aan de 
andere kant zijn er meer investeringen in kwaliteit 
mogelijk als er meer gebiedsbijdrage van 
ontwikkelaars komen, en kunnen we bijvoorbeeld 
meer aan het Park Rijnhuizen doen. Daar werken we 
aan met de discussie over de scenario’s  en de 
kwaliteitsagenda: meer menging & voorzieningen, 
meer energiezuinig & duurzaamheid, betere 
openbare ruimte & Park Rijnhuizen. 

Verschillende belangen komen samen in Club 
Rhijnhuizen  
De Club Rhijnhuizen zien we daarbij als het 
samenwerkingsverband om kwaliteit in het gebied 
te krijgen. Er komt geen aparte bedrijvenclub onder, 
daar bleek te weinig animo voor onder bedrijven. Er 
komt ook geen aparte bewonersclub onder de Club 
Rhijnhuizen, omdat bewoners hebben aangegeven 
graag zelf een platform op te willen richten net als 
in andere wijken, waar geen lidmaatschap voor 
vereist is. Bewoners geven ook aan, dat zij het 
bewonersbelang graag beter vertegenwoordigd zien 
vanuit de club. Begin 2019 wordt gezocht naar een 
goede vorm door bewoners, Club Rhijnhuizen en de 
gemeente.  

 

Groeien naar een fonds 
In 2019 zijn er nog veel aanjaag uren nodig, maar op 
termijn zien we de club toe groeien naar een fonds 
dat de evenementen in het gebied ondersteund, 
georganiseerd door anderen. In 2019 zetten we in 
de begroting daar de eerste stappen voor. 

Infrastructuur  
In februari worden er drempels aangelegd in de 
straat Plettenburg. De 30km zone wordt door het 
hele gebied aangelegd, op termijn. De 
inrichtingsaanpassing volgt zodra de weg 

aangepakt wordt (zodra de woningen 
getransformeerd worden). De nieuwe brug naar het 
Fort Jutphaas wordt in 2019 uitgevoerd. 

Rijnhuizen officieel pilot in omgevingswet! 
De afspraken over kostenverhaal zijn nu ook door 
het ministerie goedgekeurd: de pilot omgevingswet 
is eindelijk door. De gemeente heeft toestemming 
om publiek-rechtelijk afspraken te maken met 
ontwikkelaars om plankosten te verhalen bij 
ontwikkelaars die geinvesteerd wordt in het gebied. 

 
 
Hereiking woningbouwopgave op de agenda 
Met alle initiatieven die er nu zijn hebben we meer 
dan 1500 woningen. Groeien we naar (bijvoorbeeld) 
2250 woningen? Dan zijn er meer voorzieningen 
nodig. Er lopen nu onderzoeken naar verkeer en 
voorzieningen. Mogelijk moet er bijvoorbeeld een 
damwand in het Amsterdam Rijnkanaal komen.  
 
Planning:  
Naar verwachting gaat het college in mei/juni in 
gesprek over de herijking van de 
woningbouwopgave voor Rijnhuizen. Daarvoor 
willen we de resultaten van de onderzoeken en de 
scenario’s bespreken binnen de club. De 
onderzoeken zijn naar verwachting eind maart 
afgerond, waarna de gemeente deze zal vertalen 
naar een samenhangend verhaal over de scenario’s. 
Dit betekent dat de clubdag in april (bij uitloop van 
de onderzoeken eventueel in mei) in het teken zal 
staan van de herijking. Op deze manier zal het 
college in gesprek gaan over de herijking mét het 
advies vanuit de Club Rhijnhuizen erbij.  

Reacties op het Jaarplan 
Bewoner Hans Schwartze geeft als wens aan dat hij 
graag ook een avond met alleen met de huidige 
bewoners zou willen hebben, zonder dat daar ook 
de andere belangen bij aanwezig zijn. Bewoner 



 

Laura  Goverts verwoordt haar gevoel dat het te 
hard gaat in woonontwikkelingen.  

Edmee Sleijpen geeft aan dat de Dag van het 
Kasteel wellicht een moment is om op aan te haken. 
Kleinhuizen wil graag aanhaken en initiatief nemen 
(“Wij zijn nu op stoom en kunnen vruchten 
plukken”). Er is inmiddels contact met de 
organisatie van de Dag van het Kasteel.  

Tip: het buurtfeest kan bij Kleinhuizen! Twee 
bewoners hebben zich aangemeld voor 
(betrokkenheid bij) de organisatie.  

Martin Koot wil graag vooral een compliment 
maken voor het plan dat er ligt. Waarvoor dank! 

Bestuur 
Er is een vacature ontstaan doordat onze voorzitter, 
Jan Kuiper, wethouder is geworden en geen dubbele 
petten wil en kan hebben. De drie kandidaten stellen 
zich kort voor: 

• Niels van Duuren van Hatenboer Yachting wil 
graag ideeën over groen inbrengen, 
waterdoorstroming. Hij heeft zijn bedrijf hier, 
kom niet uit Nieuwegein maar is al jaren lang 
heel betrokken. 

• Tanja Overbeek van de Scouting heeft een 
warm hart voor scouting en jongeren, en voelt 
het zelfde enthousiasme als bij de Club 
Rhijnhuizen om het gebied te verbeteren en 
ontwikkelen. 

• Bram van Assema is bewoner en wil graag 
bestuurslid worden omdat het belangrijk is dat 
de burger gehoord wordt. Hij kan vanuit 
Bewonerscollectief Nieuwegein een geluid 
vanuit de bewoner laten horen.  
 

 

Alle leden hebben inmiddels een mail gehad waarbij 
ze kunnen kiezen uit de kandidaten, zodra alle 
stemmen binnen zijn wordt de keuze bekend 
gemaakt. De suggestie werd gedaan ook als 
keuzemogelijkheid op te nemen dat we het bestuur 
met alle drie uitbreiden, omdat de geluiden elkaar 
juist goed aanvullen. Deze optie is ook 
meegenomen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
BEDANKT! 

 


