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U woont in Rijen-Zuid. Een wijk waar we de komende tijd samen met u beslissingen 
nemen. Beslissingen over de toekomst van uw woning en de omgeving waar u woont. 
Daarom horen wij graag uw mening en ideeën. Denkt u mee? 

Wijkvernieuwing samen met u
Betekent dat we met u praten over kwaliteit van de woningen, groenvoorziening, parkeergelegenheid 
en wensen voor de woonomgeving en wijkvoorzieningen. Om samen met u op termijn een wijk te 
maken die past bij uw (woon)wensen, de mogelijkheden en de toekomst. 

We starten daarom met een tijdelijk inloophuis in uw wijk
Waar u terecht kunt om ons te vertellen wat u belangrijk vindt bij de ontwikkelingen van uw woning 
en wijk. Uw inbreng wordt erg gewaardeerd! Het gaat tenslotte om uw woonplezier. Natuurlijk bent 
u ook van harte welkom voor het stellen van (persoonlijke) vragen. Wij helpen u graag.

U kunt ons bezoeken in het tijdelijk inloophuis aan het Willem I Plein 14. Wij zijn hier van 15 tot en 
met 26 april aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur (met uitzondering 
van maandag 22 april vanwege 2e paasdag). Op donderdag 18 april en dinsdag 23 april zijn we ook van 
18.00 uur tot 20.00 uur in het inloophuis aanwezig. 

Gesprekken met u en andere wijkbewoners
Zullen niet alleen in het inloophuis plaats vinden. Ook gaan An van Dixhoorn en Liesbeth van Well, 
werkzaam bij B-in motion, in de wijk gesprekken voeren. Zo maken zij een bewonersadvies: hoe ziet 
de toekomst van Rijen-Zuid er volgens u uit? An en Liesbeth zijn ook tussen 15 en 26 april in de wijk. 
Op de achterkant van deze flyer vindt u meer informatie. 

Na 26 april zal het tijdelijk inloophuis sluiten
Wat niet betekent dat we het contact met u als bewoner van Rijen-Zuid stoppen. Integendeel: 
wijkvernieuwing komt in nauwe samenwerking met u als bewoner tot stand. Hoe we dat doen, 
kunnen we nu nog niet weten. Ook daarbij zijn uw wensen en ideeën belangrijk. En ook daarover 
gaan we graag in gesprek bij het inloophuis of bij u thuis.    
We zorgen er zonder meer voor dat u op de hoogte blijft.  

Vindt u het leuk om langere tijd mee te denken 
Over de ontwikkelingen van Rijen-Zuid? Dat vinden we erg fijn!  
Laat het ons dan weten via: rijenzuid@leystromen.nl. 

De komende tijd nemen we dus samen beslissingen 
Over de toekomst van uw woning en wijk. Daarom blijft uw huurprijs dit jaar gelijk.  
Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse brief over huuraanpassing met een toelichting.

Heeft u vragen? Bel of mail ons dan gerust! 
U bereikt ons via telefoonnummer 088 031 33 00.  
Of stuur een e-mail naar: rijenzuid@leystromen.nl. 

Samen werken aan de toekomst  
van Rijen-Zuid



Hallo bewoners van Rijen-Zuid,

Wij zijn An en Liesbeth van B-in motion. Al 15 jaar helpen we gemeenten en woningcorporaties om 
buurtbewoners op een leuke manier te betrekken bij het maken van toekomstplannen voor hun 
buurt.

Hoewel het kantoor van Leystromen in Rijen praktisch naast uw woning is, kent Leystromen de wijk 
niet goed genoeg. Het is daarom wel zo makkelijk als jullie elkaar de komende tijd goed leren kennen 
voordat er plannen gemaakt worden voor vernieuwing van Rijen-Zuid.

Er zijn allerlei vragen. Wie wonen er in de buurt? Wonen jullie naar je zin? Wat moet en kan er beter 
of anders? Is er iets speciaals dat de buurt bindt, waar jullie van genieten? Of zijn er zaken waar je je 
aan ergert? Was het vroeger allemaal beter? Of verlangen jullie naar vernieuwing?

Dat is onduidelijk. Daarom komen Liesbeth en ik tussen 15 en 26 april de buurt in en zullen we kris 
kras door de buurt bewoners spreken om wat uitgebreider kennis te maken.

Daarna schrijven we op basis van onze gesprekken met jullie een bewonersadvies waarin 
alle aandachtpunten die jullie mee willen geven bij wijkvernieuwing aan bod komen. Een 
bewonersadvies, lekker kort en bondig, waar jullie achter kunnen staan en dat het uitgangspunt zal 
zijn voor de gesprekken met Leystromen. Dat bewonersadvies bieden we eind april/begin mei bij 
Leystromen aan. Pas dan kan het echte plannen maken beginnen.

Vindt u het leuk om ons te spreken of wilt u graag iets kwijt? Kunt u overdag niet,  
maar kunnen we beter in de avonduren even langskomen bij u?  
Neem voor al uw vragen gerust contact op met An: 06 81137880 of an@b-inmotion.nl.

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en hopen op  
een plezierige samenwerking!

Hartelijke groet,

An van Dixhoorn en Liesbeth van Well
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