
JAARPLAN
2022

http://clubrhijnhuizen.nl


1. TERUGBLIK 2021 & VOORUITBLIK 2022

2.  WERKZAAMHEDEN 2022

3.  AGENDA

4.  BEGROTING
 
5.  ORGANISATIE

2/23

JAARPLAN
2022

INHOUDSOPGAVE
>  Klik linksboven op JAARPLAN 2022 om 
      terug te gaan naar de inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE~

http://clubrhijnhuizen.nl


TERUGBLIK 2021 & 
VOORUITBLIK 2022



 

TERUGBLIK
Club Rhijnhuizen bestaat alweer zes jaar en in 
die tijd is er een hoop veranderd in de buurt. 
Er zijn in 2021 veel woningen gebouwd en op 
dit moment zijn er nog flink wat woningen in 
aanbouw. In de wijk is er plek voor zo’n 2.500 
woningen, in plaats van de 1.500 waar in 2014 
nog vanuit werd gegaan. We hebben met een 
meerderheid van de clubleden ingestemd 
met deze verhoging van het aantal, omdat 
die ook meer investeringen in groen en 
voorzieningen mogelijk maakt en tot een meer 
samenhangende wijk leidt. Er is de afgelopen 
jaren al hard gewerkt aan meer groen: Park 
Rijnhuizen is ontstaan en wordt stap voor stap 
zichtbaar, met dank aan de input van alle leden 
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Samenwerken  
aan kwaliteit
 
De bijeenkomsten van de Club Rhijnhuizen zijn 
vaker voor iedereen toegankelijk geworden, 
omdat de club voor deze bijeenkomsten vaak 
samenwerkte met de gemeente Nieuwegein. 
Verschillende clubdagen waren openbaar;  

voor alle bewoners en betrokkenen in 
Rijnhuizen. Clubleden konden meesturen 
op de koers van de club: in persoonlijke 
gesprekken gedurende het jaar, tijdens 
clubdagen en tijdens de ALV hebben we 
gezamenlijk koers gegeven aan de club. 
Samen dachten we na over groen, nieuwe 
voorzieningen, parkeren, activiteiten en de 
woningen. In 2022 gaan we door met openbare 
informatiebijeenkomsten en placegames. De 
ALV blijft alleen voor leden en geeft vanaf 
dit jaar meer te kiezen: we kunnen niet alle 
plannen uitvoeren en vragen daarom aan de 
leden om de koers (mee) te bepalen.  
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Nog beter informeren 

Op dit moment is er via de website van Club 
Rhijnhuizen te vinden wat er komt aan nieuwe 
woningen, welke horeca er is en wat je allemaal 
kunt doen in Rijnhuizen. Ook informeren we 
via de documentenpagina op de website over 
alle clubdagen die geweest zijn en zijn daar 
documenten over visies en besluiten vanuit de 
gemeente te vinden. De komende jaren willen 
we vanuit de club meer de focus leggen op 
de informatie rondom de werkzaamheden, 
vergunningen en nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor 
gaan we in overleg met de gemeente, zodat we 
samen op de beste manier communiceren.  
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Samenwerken aan 
een thuisgevoel 

Er is een flink netwerk ontstaan rondom de 
club: bewoners, ondernemers, ontwikkelaars/
eigenaren en (culturele- en sport)organisaties 
werken samen met de club aan Rijnhuizen. De 
komende jaren willen we de nadruk leggen 
op het versterken van dit netwerk. Zodat we 
samen kunnen werken aan een thuisgevoel 
in de wijk; een groeninrichting, voorzieningen 
en activiteiten die passen bij de bewoners 
en werkenden in Rijnhuizen. Een thuisgevoel 
is niet alleen voor mensen met een huis in 
Rijnhuizen. Thuisgevoel is ook een prettig 
werkklimaat in Rijnhuizen. Daarom zullen we 
ook meer focus gaan leggen op Rijnhuizen als 
fijne werkomgeving voor de kantoren die hier 
blijven bestaan. Daarvoor organiseren we in het 
voorjaar een barbeque speciaal voor bedrijven 
in Rijnhuizen, samen met de bedrijven die lid 
zijn van de club. Ook organiseren we weer een 
aantal placegames zodat inwoners en clubleden 
mee kunnen denken over de inrichting van de 
speel- en verblijfsplekken in de wijk. 

Het versterken van het bestaande netwerk, dat 
ook zal blijven groeien, heeft een belangrijk 
doel. De ambitie is om de club in de nabije 
toekomst over te kunnen dragen aan het 
netwerk in de wijk. Het liefst dan echt met een 
clubhuis voor de buurt: een wijkcentrum voor de 
bewoners en werkenden van en in Rijnhuizen. 
Hierover zijn we op dit moment in gesprek met 
het Wijkplatform Rijnhuizen. 
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Recreatie groeit mee  
met Rijnhuizen

In 2015, toen de club begon, waren er enkele 
woningen, was er veel leegstand en waren er 
diverse bedrijven en kantoren die weinig binding 
hadden met Rijnhuizen. Er is de afgelopen jaren 
een hoop veranderd. Je kunt nu veel meer 
beleven in Rijnhuizen. Meer mensen wandelen 
en fietsen door de wijk, zeker rond en op het 
Fort Jutphaas. Deze verandering begon met 
Broodje Natuurlijk als eerste openbare horeca in 
Rijnhuizen. Inmiddels zijn daar Restaurant Céline 
en Plek aan de Kade bij gekomen. Ook bestaande 
organisaties zoals het ROC, Tennisvereniging 
Rijnhuyse en bedrijfsverzamelgebouw Dynahouse 
hebben een veel meer openbaar karakter 
gekregen. En dan zijn er nog de evenementen 
die (terug) zijn gekomen in Rijnhuizen: 
Rijnhuizen Buitengewoon, Zomer op ‘t Fort, 
Open Monumentendag en straks ook Night of 
the Proms Rijnhuizen. En er komt meer aan voor 
2022 en verder. In Rijnhuizen is inmiddels van 
alles te doen! 

De komende jaren willen we de organisatoren 
en ondernemers van de recreatie nog meer 
betrekken bij het netwerk van Rijnhuizen. Wat 
hebben zij en hun bezoekers nodig om zich thuis 
te voelen in Rijnhuizen? Hoe kan dit samengaan 
met een fijne werk- en woonomgeving? 
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WERKZAAMHEDEN 
2022



Ontwikkelingen
>   Club Rhijnhuizen richt zich de komende tijd 

op het informeren over de initiatieven die 
er zijn en wat er gebouwd gaat worden. We 
gaan verder met het welkom heten van de 
nieuwe bewoners. Ook het onderhouden van 
Rijnhuizen als werkomgeving is hierbij extra 
belangrijk.   

Placemaking
>   De activiteiten voor placemaking in 2022 willen 

we richten op vergroening en verblijfsplekken 
en de verdere ontwikkeling van Park 
Rijnhuizen. Sowieso werken we verder aan de 
speelplekken samen met de gemeente. Maar 
ook de oostkant van de wijk, ‘stads Rijnhuizen’, 
waar nu minder groen is, is belangrijk.  

>   We werken graag samen met ontwikkelaars 
om ook binnen de nieuwbouwplannen aan 
placemaking te werken. 

>   We willen het idee onderzoeken om het 
schoolplein van het Oosterlicht College 
te vergroenen, het verblijfsklimaat er te 
versterken en wellicht met de buurt te delen 
als open plein. 
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Leefbaarheid in  
de tussentijd
Waar (nog) geen budget voor is, maar waar 
we wel graag aan werken samen met de 
kantoormedewerkers en inwoners uit Rijnhuizen 
is de leefbaarheid in de tussentijd; de periode 
dat er volop gebouwd wordt in de wijk. De 
groene bouwhekken waren een zichtbaar begin, 
maar hebben door de manier waarop we ze 
ingezet hebben onvoldoende impact. Er zijn door 
de gemeente gesprekken gevoerd en enkele 
acties ondernomen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. En ook activiteiten en evenementen 
kunnen bijdragen aan een leefbare en prettige 
wijk.  
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Duurzaamheid 
>   Investeren in zichtbare duurzame toepas-

singen. We hebben nog budget uit 2021 (+/- 
20.000 euro) beschikbaar van de gemeente 
en provincie voor het verduurzamen van 
Rijnhuizen. Dit budget kan ingezet worden 
voor vergroening van de wijk:  
 
-  het vergroten van de biodiversiteit door 

biologische beplanting in je woon- of werk-
omgeving toe te passen; 

 -  zichtbaarheid van verduurzaming middels 
interventies, bijvoorbeeld door een 
insectenhotel te plaatsen bij een tuin die 
biodivers is ingericht, meer zichtbare 
regenopslag te realiseren of bijvoorbeeld 
een groene gevel aan te leggen; 

  
 - een (openbare) pluktuin in de wijk; 
 
 -  groene plekken maken waar de verstening 

overheerst, om te zorgen voor verkoeling 
in de wijk. 
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Communicatie
>   We blijven communiceren over nieuwe 

ontwikkelingen, initiatieven van bewoners,  
voorzieningen en over alle activiteiten in 
Rijnhuizen. 

>   Wenselijk: wanneer een plan ter inzage 
ligt, kunnen we op de website, via Facebook 
en in nieuwsbrieven daar een melding of 
overzicht van maken.  

>   Wenselijk: informatie over straten en 
bouwplanning. De communicatie is nu 
versnipperd en een gemakkelijk te vinden 
overzicht van alle informatie ontbreekt. 
Met de gemeente willen we verkennen 
hoe we dit kunnen verbeteren. Ook heeft 
de wijkcoördinator heel veel informatie 
die nu via de app gedeeld wordt, maar 
nergens openbaar verspreid wordt. Bij 
de communicatie hierover moet duidelijk 
worden wat de consequenties precies 
zijn voor omwonenden en het groen. 
De mogelijkheid om rondom een aantal 
onderwerpen een schouw te organiseren 

(voorafgaand aan de verbouwing, maar ook 
tijdens en/of daarna). Een schouw waarbij 
toelichting wordt gegeven door de gemeente 
en waar bewoners kunnen reageren en 
ideeën mee kunnen geven.  

>   Wenselijk: we willen Instagram inzetten 
op ‘wonen in Rijnhuizen’ en vertellen over 
welke woningen erbij komen, wat er te 
doen is in Rijnhuizen en over duurzame 
ontwikkelingen. 

>   Wenselijk: meer informatie over 
duurzaamheid richting duurzame beleggers 
en bewuste kopers. Zo kunnen we vanaf de 
andere kant ook ontwikkelaars motiveren 
om nog duurzamer te zijn. 
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Marketing
>   Samen met de makelaars De Keizer en 

Beumer presenteren we in januari de 
website woneninrijnhuizen.nl waar een 
mooi gepresenteerd overzicht komt van 
alle nieuwbouwontwikkelingen met een 
verwijzing naar de site van de ontwikkelaar. 

>   Entrees: het welkomstbord zoals we dat 
wensten vanuit de club, kan helaas niet 
geplaatst worden. In plaats hiervan werkt 
de gemeente op dit moment aan een 
element bij iedere entree van de wijk. Hier 
komt ‘Welkom in Rijnhuizen’ op te staan. 
Deze elementen worden in het eerste 
kwartaal van 2022 geplaatst.  

>   Ook plaatst de club in samenwerking met 
de gemeente begin 2022 een informatiebord 
bij de bushalte aan de Perkinsbaan. Hierop 
staan een aantal herkenningspunten, de 
horecapunten, het park, sportvoorzieningen 
en wandelroutes aangegeven. 

>   We stellen voor in september een Open 
Huizendag te organiseren samen met twee 
makelaars die lid van de club zijn. Hier is 

nog geen budget voor, dus dit wordt alleen 
georganiseerd als ontwikkelaars hieraan 
extra willen bijdragen. De Keizer makelaars 
en Beumer makelaars hebben beiden 
aangegeven hier tijd in te investeren. 
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Bedrijven 
>   Inventariseren welke gebouwen blijven als 

kantoor en wat deze bedrijven voor de wijk 
kunnen betekenen qua kennis en kunde.

>   Contact tussen bedrijven en nieuwe 
bewoners versterken door middel van de 
placegames en het leggen van één-op-één-
contacten.

>   Wij organiseren een barbeque voor 
bedrijven; een netwerkmoment speciaal 
voor de bedrijven die actief zijn Rijnhuizen.
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AGENDA
2022



OP DE AGENDA IN 2022
Alle agendapunten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Wat online 
kan, wordt online georganiseerd. Maar evenementen en placegames zullen komen 
te vervallen als we niet in groepen (buiten) samen mogen komen. 

JANUARI

MEI

JUNI

MAART

JUNI

JULI

MEI

JUNI

JULI

ALV 2022 
Met een kleine vertraging starten we het 
nieuwe jaar gezamenlijk; bouw je mee aan 
een succesvol Rijnhuizen? 

Rondje Rijnhuizen Online  
Gemeente Nieuwegein neemt u mee met 
een rondje door Rijnhuizen; wat zijn de 
laatste ontwikkelingen?

Placegame Het ontwerp voor de inrichting 
van Wijnestein staat in het landschapsont-
werp van Park Rijnhuizen, maar hoe gaan wij 
gebruikmaken van deze nieuwe verblijfsplek? 

Buitenspeeldag Jantje Beton
Zullen we met Rijnhuizen deelnemen  
en samen buitenspelen?  

Rijnhuizen Buitengewoon
Kunst- en cultuurevenement in het park  
van Kasteel Rijnhuizen

Night of the proms 
Pontonconcerten onder voorbehoud 
van coronamaatregelen 

Placegame 
Samen kijken we naar de beste invulling  
voor de toekomstige speelplek nabij het  
Edisonkwartier 

Bedrijven barbeque 
Ontmoeting tussen bedrijven uit Rijnhuizen. 
Wat staat er op het menu en programma? 

Gluren bij de buren
Zullen we met Rijnhuizen deelnemen 
en mini-concerten bijwonen in elkaars 
woonkamer of tuin? 
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Placegame
Welke verblijfsplekken willen en kunnen we 
creëren in ‘stads Rijnhuizen’ (de oostkant van 
de wijk), waar nu nog weinig groen is?

Open monumentendag
Onze jaarlijkse deelname, groots of 
kleinschalig, om de geschiedenis van 
Rijnhuizen in het zonnetje te zetten 

NVM Open huizendag
Rijnhuizen opent, in ongedwongen sfeer, 
de deuren voor potentiële kopers van de 
nieuwe koopwoningen 

Rondje Rijnhuizen (online)
Gemeente Nieuwegein neemt u mee met  
een rondje door Rijnhuizen; wat zijn de  
laatste ontwikkelingen?

Kerstmarkt 
Op het Fort door scouting Jan van Hoof

SEPTEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER

NOVEMBER DECEMBER

AUGUSTUS

DECEMBER

Zomerfestival op ‘t fort
Muziekfestival in parkachtige omgeving 
op Fort Jutphaas 

ALV 2023
Onder het genot van een heerlijk diner 
blikken we terug en kijken we vooruit 
naar het volgende jaar 

OP DE AGENDA IN 2022
Alle agendapunten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Wat online 
kan, wordt online georganiseerd. Maar evenementen en placegames zullen komen 
te vervallen als we niet in groepen (buiten) samen mogen komen.
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BEGROTING



excl. 21% BTW.

JAARBEGROTING 2022
 ACTIVITEIT EMILIE LOTTE NATASJA EXTERN OPMERKING

EVENEMENTEN 2022
> Activiteiten voor/door bewoners (n.o.t.k.) 8  €   2.000,00 Organisatie door derden

> Monumentendag september 24  €   2.000,00 Organisatie door derden
> Zomerfestival Op het Fort 12  €   4.000,00 Organisatie door derden
> Rijnhuizen Buitengewoon 12 (in 2020 betaald) Organisatie door derden
> Pontonconcert 12  €   4.000,00 Organisatie door derden

KERNTHEMA’S 2022
> Placemaking 18 16 32  €     900,00  
> Marketing, gebiedsuitingen Alleen als er sponsoring is 
> Duurzaamheid (klimaat en biodiversiteit) Restant subsidie

INFORMATIE BOUWPLANNEN
> 2 Informatiebijeenkomsten bewoners 4  4 4 ism gemeente / bewoners
> 1 Krantje 16 32 8 ism gemeente / bewoners
> 6 Digitale nieuwsbrieven 4 8
> Informatie via website en facebook 8 15

CLUBDAGEN  
> ALV januari Budget uit 2021
> Clubdag mei 2022 6 12  €     500,00
> ALV december 2022 6 12  €   1.500,00

CLUBWERK
> 2 Bestuursbijeenkomsten 10 6 6
> Overleg en advisering gemeente 24 6 18
> Intern overleg 24 6 18
> Maken Jaarplan 2022 16 16
> Administratie en financiën 24 2 €   1.500,00
> Video’s over Rijnhuizen en ontwikkelingen Alleen als er sponsoring is 
> Website onderhoud 4 10 30 €   1.000,00

> Welkomstpakketten uitdelen 3 €      500,00 Via makelaars of door 
scouting na oplevering

> Vormgeving & drukwerk €   4.000,00
> Overige bureaukosten €      400,00

SUBTOTALEN 152 92 252  €  22.300,00
 €      90,00  €       65,00 €      45,00
 € 13.680,00  €   5.980,00  € 11.340,00

TOTAAL CLUB RHIJNHUIZEN  € 31.000,00  €  22.300,00  € 53.300,00

De genoemde 
bedragen zijn  

*beschikbaarheid van dit 
budget is afhankelijk van 
de besluiten die genomen 
tijdens de codesignsessie 
in februari
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