In de maanden februari en maart besprak het bestuur aan de keuken- respectievelijk huiskamertafel verschillende malen de opeen volgende concepten van het Werkplan. Een belangrijk onderwerp daarin was de openbare ruimte in Rijpwetering. Vanuit meerdere kanten was
de opmerking gekomen dat het in het dorp ontbrak aan voldoende zitbankjes, vuilnisbakken
en attributen om hondenpoep op te ruimen. Op de openbare bijeenkomst van 4 april werd
het Werkplan besproken en de themacommissie Openbare ruimte werd geboren als eerste
werkgroep. In die zelfde eerste week van april stuurde stedenbouwkundige Michiel van der
Lugt een stuk naar de Volkskrant. De 500 woorden werden op de Opiniepagina geplaatst. Het
stuk handelde over dorpen en hun openbare ruimten. V.d. Lugt deponeerde prikkelende
stellingen; “Een verkeerd beleid is er de oorzaak van dat plattelandsdorpen steeds onaantrekkelijker worden” en : “Dorpen zijn jarenlang uitgebreid met fantasieloze nieuwbouwwijkjes”
of “Straten zijn functioneel ingericht met volop parkeergelegenheid , maar zonder oog voor
de ruimtelijke kwaliteit” en tenslotte “De openbare ruimte dient aantrekkelijker ingericht te
worden , waarbij de dominantie van de auto dient te worden teruggedrongen ten gunste van
fietsers en voetgangers”. Van der Lugt bezocht vervolgens, op uitnodiging van de Dorpsraad,
Rijpwetering en maakte met het bestuur een rondgang. Hij maakte foto’s, stelde vragen en
voorzag bepaalde situaties van commentaar. In woord en beeld zal op
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v.d. Lugt zijn mening geven over de openbare ruimte in de Rip. Maar het bestuur van de Dorpsraad zal vooral de opmerkingen van de aanwezige inwoners noteren. Die opmerkingen zullen
gebruikt worden om het Werkplan aan te vullen en de themacommissie gaat ermee aan de
slag.
De avond op 6 juni in het Dorpshuis begint om 19.30 uur met het INLOOPSPREEKUUR.
Dat spreekuur is er om zaken aan te kaarten die het hele dorp, of een groot deel ervan,
aangaan. De Dorpsraad is er niet voor individuele zaken, zoals problemen tussen buren of
onvrede van een inwoner over de gemeente.
Om 20.00 uur zal de
haar activiteiten.
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Volg onze website voor actuele zaken: www.dorpsraadrijpwetering.nl

