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CLUB 
RHIJNHUIZEN



1.  OVER CLUB RHIJNHUIZEN 
 
 
1.1   SAMENWERKEN AAN KWALITEIT 
Club Rhijnhuizen is de gebiedscoöperatie voor 
iedereen die in Rijnhuizen woont, werkt, initiatief 
neemt, eigendom heeft en ontwikkelt. 

>   te adviseren over de transformatie en 
kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder 
de ontwikkeling van Park Rijnhuizen*.

* De Club Rhijnhuizen vertegenwoordigt het 
gebied richting de gemeente. We denken mee 
over het kwaliteitskader en bestemmingsplan, 
overleggen regelmatig met de gemeente en 
zetten samen de discussie op over de toekom-
stige ontwikkelingsscenario’s, investeringen 
in openbare ruimte en duurzaamheid. De Club 
spreekt namens diverse leden en werkt in 
gelijkwaardig wederzijds partnerschap met 
de gemeente.  

‘ Samenwerken 
aan kwaliteit’

We werken collectief aan de kwaliteit en 
herkenbaarheid van Rijnhuizen door: 

>   het organiseren van clubdagen rondom 
thema’s die spelen in Rijnhuizen,

>   het faciliteren, (deels) financieren 
en soms organiseren van lokale 
evenementen,

>   het ondersteunen en promoten van 
nieuwe voorzieningen,

>   het belang van duurzaamheid promoten 
op de gebieden van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit, 

>   de wijk door gebiedsmarketing een 
eenduidige identiteit te geven vanuit de 
positionering ‘Rijnhuizen, van oorsprong 
in ontwikkeling’,
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1.2 CLUBLEDEN & BESTUUR
De coöperatie bestaat uit leden en een 
bestuur. Leden nemen actief deel aan de Club 
Rhijnhuizen: wonen clubdagen bij en dragen 
ideeën aan voor de thema’s die spelen in de 
wijk. Lid zijn:

>   projectontwikkelaars
>   eigenaren van gebouwen en kavels
>    bedrijven
>   (bijna) bewoners
>   maatschappelijke organisaties
>    potentiële gebruikers
>    nieuwe initiatiefnemers
>    bijzondere leden

Ieder lid neemt deel vanuit eigen belang 
en draagt bij aan het gezamenlijk belang. 
Wanneer er onenigheid bestaat over het advies 
vanuit Club Rhijnhuizen richting gemeente of 
over de activiteiten in dit jaarplan, kan ieder 
lid een stemronde aanvragen. De uitkomst 
van de stemronde is bepalend, waarbij 
zowel (bijna) bewoners als niet-bewoners 
(projectontwikkelaars, eigenaren, bedrijven, 
overige organisaties en bijzondere leden) 
maximaal 50% van de stemmen mogen tellen.  

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden 
en komt twee keer per jaar samen rondom het 
jaarverslag en het jaarplan. Het bestuur bestaat 
uit: Frank Verveer (De Keizer Makelaars), 
Frank van der Velde (Niroc Vastgoed B.V.), Tanja 
Overbeek (Scouting Jan van Hoof), Bram van 
Assema (Wijknetwerk Jutphaas/Wijkersloot) 
en Niels van Duuren (Hatenboer Yachting). 
Het bestuur controleert tevens de organisatie 
die de bovengenoemde kerntaken uitvoert. De 
organisatie bestaat uit Hans Karssenberg, Emilie 
Vlieger en Natasja Oosterloo. 
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2. TERUGBLIK 2020
Het jaar 2020 bleek een bijzonder jaar te zijn, 
waarin fysieke bijeenkomsten vanaf maart niet 
of nauwelijks mogelijk waren. Het werd een 
jaar van creatieve, online oplossingen met in de 
zomer toch nog een heus coronaproof festival  
op het fort!

JAARPLAN
2021

7/252. TERUGBLIK 2020 -

http://clubrhijnhuizen.nl


CLUBDAG #23
ONLINE

GROENE 
BOUWHEKKEN

Clubdag 23 werd online gehouden en ging 
over de gebiedshuisstijl en de tussentijd. 
Het verslag is hier na te lezen.

We plaatsten in samenwerking met de 
gemeente 50 groene bouwhekken op drie 
verschillende bouwlocaties. De hekken 
zullen de komende jaren rouleren en steeds 
een ander bouwproject verfraaien.

BUURTKRANT

We gaven onze eerste buurtkrant uit.

COMMUNICATIE & 
GEBIEDSHUISSTIJL
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MERKBOEK
RIJNHUIZEN

Het merkboek van Rijnhuizen kwam uit,  
deze is hier te vinden.

WELKOMSTPAKKETTEN

Elk nieuw huishouden in de wijk krijgt 
vanaf december 2020 een Rijnhuizen 
welkomstpakket, met daarin onder andere 
Rijnhuizen bloembollen, kortingsbonnen van 
lokale ondernemers en een sleutelhanger 
met het gebiedslogo.

COMMUNICATIE & 
GEBIEDSHUISSTIJL
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EVENEMENTEN

ZOMER OP 
HET FORT

OPEN 
MONUMENTENDAG

Het volledig coronaproof opgezette festival 
‘Zomer op het Fort’ was een groot succes! 
Over de gehele dag bezien genoten ruim 
600 mensen van theater en muziek, met 
een hapje en drankje van restaurant Céline. 
Nagenieten kan hier. 

Door corona werd Open Monumentendag 
gehouden in een light-versie: bekijk het hier.

LIDMAATSCHAP GRATIS 
VOOR BEWONERS

Het lidmaatschap werd gratis voor (bijna)
bewoners.

CLUB RHIJNHUIZEN
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https://www.ophetfort.nl/ 
https://www.clubrhijnhuizen.nl/open-monumentendag-2020-ontdek-de-parels-van-rijnhuizen-en-jutphaas-via-een-app/
https://www.clubrhijnhuizen.nl/lidmaatschap-gratis-voor-toekomstige-bewoners/
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DUURZAAMHEID

KLIMAATADAPTIEF 
RIJNHUIZEN WIJKWARMTENET

Samen met Nienke Sluimer van STIPO 
ontwikkelden we de handreiking 
klimaatadaptatie met praktische handvatten 
en voorbeelden voor ontwikkelaars.

Door verschillende oorzaken bleek dit jaar 
dat het wijkwarmtenet niet van de grond 
komt. Maar dat doet natuurlijk niets af aan 
de duurzame ambities van gemeente en Club 
Rhijnhuizen. We zoeken naar alternatieven 
voor verwarming en koeling en zetten verder 
in op energiepositief bouwen. 
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https://indd.adobe.com/view/d641bf16-ea6b-46da-b148-cc7d9c078a58
https://indd.adobe.com/view/d641bf16-ea6b-46da-b148-cc7d9c078a58
https://www.clubrhijnhuizen.nl/energie/wijkwarmtenet/ 
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CLUBDAG #22 ONTWERPATELIER  
& INLOOPAVOND

Clubdag 22 ging over de openbare ruimte 
en groen, het verslag is hier na te lezen. We 
bespraken met de gemeente waar het geld 
uit de gebiedsinvesteringen heen kan gaan 
en clubleden gaven met stickers aan welke 
ingrepen voor hen prioriteit hebben. Door de 
herijking is er budget vrijgekomen waarmee 
Park Rijnhuizen gerealiseerd kan worden.

Voor het park werden twee ontwerpateliers 
en één inloopavond gehouden. Zo kreeg 
iedereen die dat wilde de kans om mee 
te denken over het ontwerp. Het tweede 
ontwerpatelier waar het voorlopig ontwerp 
gepresenteerd werd, is hier terug te kijken.

Eind 2020 hoopt MTD Landschapsarchitecten 
het definitief ontwerp gereed te hebben.

PARK RIJNHUIZEN & 
OPENBARE RUIMTE

NIEUWE 
VOETGANGERSBRUG

Aan de noordkant van Fort Jutphaas werd 
een nieuwe voetgangersbrug gerealiseerd. 
Hiermee is het forteiland vanaf de noordzijde 
bereikbaar. Auto’s kunnen parkeren in 
Rijnhuizen Noord en wandelen naar het fort. 
Zo neemt het verkeer op Rond ‘t Fort af. Ook 
is het fortgebied nog beter toegankelijk voor 
mindervaliden en mensen met kinderwagens.
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https://www.clubrhijnhuizen.nl/wp-content/uploads/2020/03/verslag_clubdag_22_openbare_ruimte_groen.pdf 
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3.1 COMMUNICATIE
Ook dit jaar zetten we in op een 
intensieve communicatie rondom 
woningbouwontwikkelingen en de openbare 
ruimte. Eens per jaar sturen we post: de 
buurtkrant Rijnhuizen. Nieuw in 2021 zijn 
filmpjes over de ontwikkelingen in Rijnhuizen. 

We houden clubrhijnhuizen.nl bij met informatie 
over: ontwikkelingen en inspraakmogelijkheden, 
duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit, 
het merk Rijnhuizen met beeldbank en nieuwtjes 
uit de wijk. Ook zullen we vanaf 2021 bijhouden 
welke ingrepen in de openbare ruimte en welke 
vastgoedontwikkelingen er aankomen en wanneer 
er participatiemomenten zijn. 

In 2021 gaan er zes digitale nieuwsbrieven uit 
met nieuws over ontwikkelingen, clubdagen en 
evenementen. Op Facebook delen we nieuwtjes 
over de wijk en uit de omgeving. 

>   1 buurtkrant in je brievenbus; 
>   6 digitale nieuwsbrieven;
>   4 filmpjes over ontwikkelingen en ander 

bijzonder nieuws uit de wijk;
>   altijd een up to date website;
>   een actuele facebookpagina. 
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3.2  GEBIEDSHUISSTIJL  
‘HET MERK RIJNHUIZEN’ 

In 2020 is het merkboek Rijnhuizen 
gepresenteerd, zijn de groene bouwhekken 
geplaatst en is het welkomstbord ontwikkeld. 
Het merkboek is een handleiding voor wie 
in Rijnhuizen onderneemt, ontwikkelt en 
evenementen en initiatieven ontplooit. Binnen de 
kaders van dit merkboek zullen wij samen met 
de gemeente doorwerken aan enkele uitingen in 
de openbare ruimte. Denk hierbij aan de invulling 
van het Park Rijnhuizen en hopelijk ook een 
uitbreiding van het aantal groene bouwhekken. 
Het merkboek wordt ook in 2021 onder de 
aandacht gebracht bij alle initiatiefnemers in 
Rijnhuizen. Ook werkt de Club Rhijnhuizen verder 
aan het vullen van de online beeldbank.
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3.3 CLUBDAGEN 
Er zijn vier clubdagen in 2021. Tijdens clubdag 
#26 wordt het definitieve parkontwerp 
gepresenteerd. Ook willen we dan samen met 
alle initiatiefnemers van evenementen en 
placemaking invulling geven aan de activiteiten 
in Rijnhuizen in 2021. Clubdag #27 en #28 zullen 
gaan over placemaking in Park Rijnhuizen, 
vergelijkbaar met wat we samen gedaan hebben 
op Fort Jutphaas. Want het ontwerp van het 
park is af, maar exacte invulling is nog nader te 
bepalen. Dit doet de gemeente graag samen met 
ons: de leden van de Club Rhijnhuizen. Clubdag 
#29 is traditiegetrouw onze jaarlijkse ALV met 
kerstdiner. Uiteraard beginnen we ook in 2021 
elke clubdag met lekker eten en is er achteraf 
tijd om na te praten met een borrel.*

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Eén of twee keer per jaar organiseren gemeente 
Nieuwegein en Club Rhijnhuizen het ‘Rondje 
Rijnhuizen’ waarbij de gemeente alle lopende 
ontwikkelingen toelicht. Dit jaar zullen we 
er ook bij noemen wanneer je voor welke 
ontwikkelingen een zienswijze kunt indienen.

* Vanwege de coronacrisis is niet zeker of in 2021 de 
bijeenkomsten fysiek plaats kunnen hebben. Wanneer fysiek 
samenkomen niet mogelijk is, zullen we een interactieve 
online bijeenkomst organiseren. 
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3.4 JAARAGENDA 
ACTIVITEITEN & COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE

ACTIVITEIT ACTIVITEIT

COMMUNICATIE COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

COMMUNICATIEACTIVITEIT

ACTIVITEIT

JANUARI

APRIL

MEI

MAART

APRIL

JUNI

MAART

MEI

JULI

Nieuwsbrief: nieuws, uitnodiging Clubdag #26 
& link naar definitieve jaarplan

Clubdag #27 Placemaking Park Rijnhuizen Rondje Rijnhuizen (informatiebijeenkomst) 
i.s.m. de gemeente Nieuwegein

Buurtkrant Rijnhuizen Nieuwsbrief: verslag Rondje Rijnhuizen, nieuws 
en aankondiging evenementen/activiteiten

Nieuwsbrief: nieuws, uitnodiging Clubdag #27 
en verslag Clubdag #26

Clubdag #26 Presentatie Park Rijnhuizen & 
organisatie activiteiten 2021

Nieuwsbrief: nieuws, uitnodiging Rondje 
Rijnhuizen & verslag Clubdag #27

Rijnhuizen Buitengewoon
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ACTIVITEIT

Clubdag #28 Placemaking Park Rijnhuizen

Nieuwsbrief: nieuws, verslag Clubdag #28,  
verslag Rondje Rijnhuizen & uitnodiging  
Clubdag #29

Pontonconcert & Open Monumentendag Nieuwsbrief: nieuws/terugblik 
zomer en uitnodiging Clubdag #28 & 
informatiebijeenkomst

Rondje Rijnhuizen (informatiebijeenkomst) 
i.s.m. de gemeente Nieuwegein

Clubdag #29 ALV kerstdiner & jaarplan 2022 

ACTIVITEIT

COMMUNICATIE ACTIVITEIT

ACTIVITEIT

COMMUNICATIE
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

SEPTEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

3.4 JAARAGENDA 
ACTIVITEITEN & COMMUNICATIE 

JAARPLAN
2021

http://clubrhijnhuizen.nl


3.5 EVENEMENTENFONDS
In 2021 organiseert de Club Rhijnhuizen geen 
eigen evenementen meer. Wie een evenement wil 
organiseren in Rijnhuizen, kan hiervoor budget 
aanvragen bij de club. Er is in totaal 14.000 euro 
gereserveerd voor minimaal vier evenementen. 
Evenementen moeten passen bij Rijnhuizen en 
daarom voldoen aan de kaders zoals aangegeven 
in het Merkboek Rijnhuizen.

Ook vragen wij van organisatoren om duidelijk 
te communiceren dat je evenement in Rijnhuizen 
is en dat je in je communicatie laat zien dat 
Rijnhuizen een wijk is waar je kunt wonen, 
werken en recreëren (bijvoorbeeld door 
afbeeldingen te gebruiken waarop één of 
meerdere van deze dingen zichtbaar is). Er is 
budget voor: twee of drie zomerevenementen 
en activiteiten voor/door bewoners (voorheen 
voorjaars- en winterevenement, maar nu 
niet aan een jaargetijde gekoppeld). De Open 
Monumentendag wordt komend jaar niet meer 
door Club Rhijnhuizen georganiseerd, maar 
wordt hopelijk opgepakt door organisaties bij wie 
dit evenement goed past.
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3.6     DUURZAAMHEID: 
KLIMAATADAPTATIE  
& BIODIVERSITEIT

In 2020 hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van het wijkwarmtenet Power to X. Maar 
de aandacht voor duurzaamheid in Rijnhuizen 
blijft onverminderd groot. De gemeente en 
de Club Rhijnhuizen staan open voor nieuwe 
concepten en projecten op het gebied van 
verwarmen en koelen en van ontwikkelaars 
wordt gevraagd energiepositief te bouwen. De 
handreiking ‘Klimaatadaptief ontwikkelen in 
Rijnhuizen’ helpt ontwikkelaars bij het maken 
van slimme keuzes. 
Daarnaast vind je op onze website informatie 
over hoe je zelf kunt verduurzamen, welke we  
in 2021 blijven aanvullen. 

In 2021 richten we ons nog meer op 
klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er is 
subsidie aangevraagd voor het realiseren van 
praktijkvoorbeelden van klimaatadaptieve 
ingrepen en mogelijkheden om de biodiversiteit 
te vergroten. Door concrete voorbeelden 
zichtbaar in de wijk te realiseren, willen 
we mensen stimuleren klimaatadaptatie en 

biodiversiteit prioriteit te geven! Voorbeelden 
hiervan kunnen zijn: groene gevels, groene 
daken, een voorbeeldtuin vol inheemse planten 
en schuilplaatsen voor verschillende dieren en 
meer divers groen in de openbare ruimte. De 
praktijkvoorbeelden realiseren we graag voor 
én door de wijk!

Daarnaast is Club Rhijnhuizen een van de 
partners van het nieuw opgerichte ‘Netwerk 
Klimaatbestendig Nieuwegein’.
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INKOMSTEN CLUB RHIJNHUIZEN 2020

Plankosten € 60.000,00

Leden €   3.000,00

Branding n.o.t.k.

Klimaat/Biodiv n.o.t.k.

Totaal € 63.000,00

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

3.7 JAARBEGROTING 2021 
Zoals bij de oprichting van Club Rhijnhuizen 
begroot, hebben we vanaf 2021 steeds 
minder budget te besteden. Het budget voor 
evenementen is echter gegroeid, omdat Club 
Rhijnhuizen steeds minder zelf zal organiseren. 
Leden en niet-leden kunnen aanspraak 
maken op deze budgetten. Het budget voor 
de activiteiten voor en door bewoners en dat 
van Open Monumentendag heeft nog geen 
bestemming. 

Naast de inkomsten uit plankosten, zal ook het 
lidmaatschapsgeld teruglopen, omdat steeds 
meer ontwikkelaars via de plankosten betalen 
en daarmee automatisch lid zijn van Club 
Rhijnhuizen. Natuurlijk hebben we ook komend 
jaar gratis lidmaatschap voor bewoners. 
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JAARBEGROTING 2021
 ACTIVITEIT EMILIE HANS NATASJA EXTERN OPMERKING

EVENEMENTEN 2021
> Activiteit voor/door bewoners (n.o.t.k.)  €   4.000,00

> Monumentendag september 2 16  €   2.000,00 Organisatie door derden
> Zomerfestival Op het Fort 2 16  €   4.000,00 Organisatie door derden
> Rijnhuizen Buitengewoon 2 16 (in 2020 betaald) Organisatie door derden
> Pontonconcert 2 16  €   4.000,00 Organisatie door derden

KERNTHEMA’S 2021
> Placemaking n.o.t.k.
> Marketing, gebiedsuitingen n.o.t.k.

> Duurzaamheid (klimaat en biodiversiteit) Afhankelijk van extra 
subsidie

INFORMATIE BOUWPLANNEN
> 2 Informatiebijeenkomsten bewoners 6  10 ism gemeente / bewoners
> 1 Krantje 8 40 ism gemeente / bewoners
> 6 Digitale nieuwsbrieven 2 12

CLUBDAGEN  
> Clubdag februari 2021 6 4 12  €     750,00
> Clubdag mei 2021 6 4 12  €     750,00
> Clubdag oktober 2021 6 4 12  €     750,00
> Clubdag december 2021 6 4 12  €   1.500,00

CLUBWERK
> 2 Bestuursbijeenkomsten 10 2 8 €     200,00
> Overleg en advisering gemeente 24 8 24
> Intern overleg 24 8 24
> Maken Jaarplan 2022 16 2 8
> Administratie en financiën 24 2 2 €   1.250,00
> Video’s over Rijnhuizen en ontwikkelingen 32 32 €   2.000,00 (deels gesponsord)
> Website onderhoud 4 32 €   2.000,00
> Vormgeving & drukwerk €   4.000,00
> Overige bureaukosten €      872,50

SUBTOTALEN 182 38 304  €  27.952,50
 €      90,00  €     131,25 €      45,00
 € 16.380,00  € 4.987,50 € 13.680,00

TOTAAL CLUB RHIJNHUIZEN  € 35.047,50 € 27.952,50  € 63.000,00

De genoemde 
bedragen zijn  
excl. 21% BTW.

*beschikbaarheid van dit 
budget is afhankelijk van 
de besluiten die genomen 
tijdens de codesignsessie 
in februari
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3.8 NIEUW: SPONSORING
Omdat er zo veel ontwikkelingen gaande zijn, 
zullen we ontwikkelaars en bedrijven een extra 
aanbod doen voor de promotie van hun project 
én de wijk Rijnhuizen.  

Onder de extra werkzaamheden (afhankelijk van 
sponsoring) vallen tot nu toe: 

>   filmpjes over ontwikkelingen en nieuws uit 
de wijk; 

>   een grotere oplage van de buurtkrant om te 
verspreiden in de hele stad of regio;

>   reclamestrook bij welkomstbord. 
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NATASJA 

>  Website, nieuwsbrieven  
en social media

>  Informatieverstrekking  
richting leden en bewoners

>  Evenementen
>  Duurzaamheid, klimaat-

adaptatie, biodiversiteit
>  Clubdagen

EMILIE 

>  Gebiedshuisstijl
>  Clubdagen 
>  Administratie
>  Filmpjes

HANS

>  Bestuur
>  Park Rijnhuizen en 

Fortwachterswoning

ORGANISATIE

BRAM VAN ASSEMA FRANK V/D VELDE FRANK VERVEER NIELS VAN DUUREN TANJA OVERBEEK

http://clubrhijnhuizen.nl


Tekst:  
EMILIE VLIEGER 
NATASJA OOSTERLOO

Fotografie: 
NATASJA OOSTERLOO

Ontwerp:
STUDIO NIJHOFF

blijf op de hoogte op
CLUBRHIJNHUIZEN.NL

http://clubrhijnhuizen.nl
http://vliegerprojecten.nl
http://ingridnijhoff.nl
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