
JP Pag  1 161213 
 

 

 

 

 

 

Stichting Rietmeen 
 

Meerjaren Beleidsplan 

 

2016 – 2026 

 

 

 

  



JP Pag  2 161213 
 

Aanleiding: 

Stichting Rietmeen is een burgerschapsinitiatief dat in 2012 is ontstaan. De huidige 

vestigingsplaats was een wijkpost van de gemeente Harderwijk. De gemeente was 

aanvankelijk voornemens om de gemeentewerf die elders in Harderwijk gelegen was, over te 

brengen naar de wijkpost in de wijk Stadsweiden.  

Dit was volgens de gemeente Harderwijk noodzakelijk vanwege inrichting van een nieuw 

woongebied met de naam Waterfront; die gelegen is nabij de haven van Harderwijk. 

De plannen van de gemeente werden in de wijk Stadsweiden niet goed ontvangen en er was 

veel weerstand tegen. In dit beleidsplan zullen we niet ingaan op alle motieven en processen 

die gespeeld hebben, want dat voert te ver. 

Het uiteindelijke resultaat was, dat de gemeente besloot om elders in Harderwijk een nieuwe 

gemeentewerf op te richten. De realisatie diende plaats vinden in het jaar 2013. Dit 

betekende, dat de wijkpost in Stadsweiden gevrijwaard werd van bedrijfsmatige activiteiten 

door de gemeente Harderwijk. Het verplaatsen en afvoeren van de verschillende materialen 

liep door tot in de loop van 2015.  

 

Met de wetenschap dat het terrein vrij zou komen is er door een aantal mensen gekeken naar 

de mogelijkheden voor een alternatieve invulling van het terrein De Rietmeen. Het terrein is 

circa 14.000 m2 groot en bestaat uit circa 4400 m² uit een asfaltplaat die gebruikt werd voor 

het proces van compostering. Verder was er veel ruimte ingericht voor de opslag van 

straatstenen, tegels en allerhande zaken die voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke 

buitendienst nodig waren. Het terrein beschikt over de nodige ruimte die mogelijkheden biedt 

voor verschillende vormen van tuinieren.  

Tevens beschikt het terrein over een loods, van circa 25 meter lang en circa 10 meter diep. 

Het geheel beschikt over een omheining van gaas met een grote poort en nog een klein hek. 

Het geheel van het terrein, gebouw en omheining biedt diverse mogelijkheden voor een 

alternatieve invulling. 

 

In 2012 is een werkgroep van start gegaan met het genereren en uitwerken van ideeën voor 

een nieuwe en alternatieve invulling voor De Rietmeen.  De werkgroep werd gevormd door 

bewoners vanuit de wijken Stadsweiden en Drielanden. In de ontwikkeling van de Stichting 

Rietmeen is dat ook een bewuste keuze geweest. De ligging van het terrein is op de grens van 

de twee genoemde wijken in Harderwijk die doorkruist wordt door een snelweg, maar weer 

onderling verbonden wordt door een fiets en voetgangerstunnel. Verderop in dit beleidsplan 

komen deze zaken vanzelf weer aan de orde als we ingaan op de nadere invullingen. 

Het gedachtengoed van de werkgroep is in 2013 voorgelegd aan de commissie ruimte van de 

gemeente Harderwijk. De plannen werden daar positief ontvangen door de betreffende  

raadsleden. Met het ambtelijk apparaat van de gemeente werden daarna meerdere keren 

overleg gevoerd, waarbij afstemming plaatsvond van wensen en mogelijkheden voor een 

nieuwe bestemming van het terrein en gebouw.  

Die gesprekken verliepen steeds in een goede onderlinge sfeer en leidden er uiteindelijk toe, 

dat ook het bestuurlijk orgaan van de gemeente Harderwijk kon instemmen met de beoogde 

plannen. 

In november 2014 heeft dit er toe geleid, dat de werkgroep werd opgeheven en dat er een 

stichting werd opgericht. Dat gebeurde op 20 november 2014 met het passeren van de akte 

bij notaris van Schalm; gevestigd in Lelystad. 

Daarna duurde de aanloopfase voor de opstart nog tot woensdag 2 maart 2016, alvorens het 

bestuur de sleutel van het gebouw en terrein van de gemeente Harderwijk overhandigd kreeg 

tijdens een formeel moment op het terrein van  “Stichting Rietmeen”.  

We zijn als stichting gestart als huurder van de gemeente Harderwijk, waarbij er sprake is van 

een marktconforme huurovereenkomst, echter wel met de toezegging van een subsidiëring 

door de gemeente, omdat anders de haalbaarheid op voorhand al was uitgesloten.  
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Vooralsnog is er een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaren, maar de focus is er op 

gericht, dat we met elkaar voor lange tijd willen doorgaan om een “droomplek” te creëren op 

het terrein van De Rietmeen. De realiteit gebiedt ons om een ontwikkelingstraject te lopen, 

waarvoor we meerdere jaren uittrekken om doelen en projecten te kunnen realiseren. 

Verderop in dit meerjaren beleidsplan zal ook wel duidelijk worden dat een 

ontwikkelingstraject met diverse fases nodig is om met elkaar de plannen uit te werken en te 

realiseren. 

 

Bestuur en vrijwilligers: 

Het bestuur van de Stichting Rietmeen bestaat uit minimaal 5 leden en ten hoogste zeven 

leden. Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en 

daarnaast is er bestuurlijk ruimte voor een viertal algemene leden. Het bestuur van de 

stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Naast het bestuur heeft er ook een werving 

plaatsgevonden voor de benodigde vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de doelen van de 

Stichting Rietmeen. De doelen van de stichting worden beschreven in artikel 2 van de statuten, 

waarin staat:  

 

De locatie van de oude gemeentewerf, tussen de twee wijken Drielanden en Stadsweiden, in 

Harderwijk te ontwikkelen tot een omgeving die staat in het teken van duurzaamheid, groen, 

burgerschap en talentontwikkeling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. 

 

Voor de uitvoering van de verschillende doelen en projecten  zijn een aantal vrijwilligers 

betrokken. Bij de aanvang waren dat circa 25 vrijwilligers, gevolgd door een kleine daling van 

dat aantal en nu na ruim een half jaar zien we weer een geleidelijke toename. Voor de 

vrijwilligers is het belangrijk om de eigen talenten in te kunnen zetten voor een 

gemeenschappelijk doel en belang. De betrokken vrijwilligers kunnen dus in belangrijke mate 

zelf keuzes maken aan welke werkzaamheden zij zich willen verbinden, rekening houdend met 

eigen voorkeuren en talenten. Er is sprake van een nauwe samenwerking en afstemming 

tussen bestuur en vrijwilligers. Als bestuur willen we ruimte geven aan die vrijwilligers om met 

plannen of voorstellen te komen. Als bestuur kijken we of we plannen of voorstellen van de 

vrijwilligers kunnen honoreren met beschikbaarstelling van ruimte en/of materialen en of er 

mogelijk fondsen zijn die benaderd kunnen worden voor een financiële bijdrage voor 

realisering. Met elkaar zijn we er ons van bewust dat het een samenspel is bij alles wat we 

aanpakken of op ons afkomt. Voor de onderlinge communicatie houden we maandelijks een 

bijeenkomst, waar de vrijwilligers worden bijgepraat over lopende zaken. Het bestuur krijgt 

daar ook weer de nodige input die vervolgens een aanpak vragen in het bestuursoverleg. 

Verder informeren we een ieder die bij de Rietmeen betrokken is of wil zijn met een 

maandelijkse nieuwsbrief.  

De maandelijkse nieuwsbrief wordt ter kennis gebracht aan zowel in- als externe relaties van 

Stichting Rietmeen. 

 

 

Financieel: 

Bij de start van Stichting Rietmeen waren er zeer beperkte financiële middelen voorhanden. Bij 

de opheffing van de Wijkvereniging Stadsweiden is vanuit de bezittingen van die vereniging 

een startkapitaal overgemaakt aan Stichting Rietmeen. 

Vervolgens zijn er aanvullende gelden ontvangen vanuit de gemeente Harderwijk uit de 

projectpot “Harderwijkaanpak”  De Harderwijkaanpak maakt het mogelijk om straat-, buurt of 

wijkgerichte projecten te realiseren die ontstaan vanuit burgerschapsinitiatieven. Deze 

bijdragen vanuit de Harderwijkaanpak zijn de eerstkomende jaren ook nodig om benodigde 

deelprojecten te realiseren in de aanloopfase van Stichting Rietmeen.  
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De eerste jaren is de continuering hiervan onontbeerlijk om er voor te zorgen dat de stichting 

kan gaan beschikken over een stevig fundament.  

Vanuit het netwerken ontstaan weer nieuwe relaties vooral met het bedrijfsleven.  

Als bestuur van de stichting willen we graag relaties aangaan met het bedrijfsleven, als dit 

past bij de doelen van De Rietmeen, zoals Burgerschapsinitiatieven, Groen, Duurzaamheid en 

Talentontwikkeling. Van het bedrijfsleven verwachten we bij een samenwerking, dat zij in het 

kader van Maatschappelijk Verantwoorde wijze Ondernemen (MVO) betrokken willen zijn bij 

Stichting Rietmeen. Vanuit de samenwerking willen we graag afspraken maken op welke wijze 

wij iets terug kunnen doen naar onze samenwerkingspartners. Wij realiseren ons dat 

wederkerigheid in de samenwerkingsrelatie belangrijk is voor de langer(e) termijn. Als een van 

de eerste vormen van samenwerking is de relatie met de Harderwijkse Uitdaging. Dit is een 

bedrijvennetwerk dat goede doelen wil ondersteunen met adviezen, ondersteuning en 

materiële zaken. In dit verband mogen we zeker niet vergeten om de gemeente Harderwijk te 

benoemen als partner in ons netwerk. Mede dank zij de welwillende opstelling van de 

gemeente is het mogelijk geworden om te starten op De Rietmeen. 

Locale, regionale en nationale fondsen kunnen voor Stichting Rietmeen een bijdrage leveren 

door het beschikbaar stellen van geld of goederen die passen bij de invulling van wensen van 

verschillende projecten waar we vorm en inhoud aan willen geven. Hiervoor is een vrijwilligster 

aan de stichting verbonden, belast met het aangaan van contacten en aanvragen voor 

(financiële) ondersteuning. 

De financiële huishouding die we voeren doen we bij voorkeur via de bank. Hiervoor hebben 

we een rekening lopen bij de Triodos Bank. Deze keuze voor de Triodos Bank is een gevolg 

vanuit de doelstellingen van de stichting, waarbij vooral Groen en Duurzaamheid leidend zijn 

geweest. Stichting Rietmeen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en  

 

PR en Communicatie: 

Als bestuur vinden we het van groot belang om contacten te onderhouden met de interne en 

externe omgeving. Dat doen we op verschillende manieren. Vanuit het bestuur is er een 

verantwoordelijkheid om vooral de zakelijke contacten te onderhouden die voor ons netwerk 

en het besturen van de stichting van belang zijn. Deze kunnen het bestuur als geheel 

betreffen, maar ook deelgebieden vanuit de functie binnen het bestuur. 

Daarnaast is er een vrijwilligster actief, die binnen de kaders van het bestuur actief is op het 

gebied van sponsoring en fondsenwerving. Hierbij is de onderlinge afstemming en 

communicatie essentieel voor de mate van succes. Als bestuur houden we er rekening mee dat 

de vrijwilligster voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden naar eigen inzicht en 

creativiteit uit te voeren.  

Verder hebben we nog de beschikking over enkele vrijwilligers die zorg dragen voor de  

informatie op de website van de stichting en de Facebookpagina. De ervaringen zijn, dat vooral 

de pagina op Facebook een groot succes is. Dit is af te meten aan de reacties die volgen op de 

nieuwsfeiten. Met de website willen we ook belangrijke informatie verstrekken en de nodige 

nieuwsfeiten. De website draagt een meer formeel karakter. Het komende jaar willen we de 

informatie over de Rietmeen via de website gaan versterken.  

Dit door nog meer wetenswaardigheden op de site te plaatsen. Dit vinden we vooral van 

belang voor de informatievoorziening voor onze netwerkpartners. 

Tot slot verwijzen we hier nog naar de maandelijkse nieuwsbrief die tot stand komt door 

samenwerking van enkele vrijwilligers van Stichting Rietmeen en digitaal verspreidt wordt aan 

vrijwilligers, belangstellenden en externe relaties.  

 

Thema’s vanuit de doelstellingen: 

In de doelstellingen van de stichtingsacte staan een viertal doelen geformuleerd.  

Deze doelen zijn:  

 Burgerschap 

 Groen 
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 Duurzaamheid 

 Talentontwikkeling 

We kiezen voor dit meerjaren beleidsplan bewust voor deze volgorde.  

 

Burgerschap: 

De oprichting van Stichting Rietmeen is een burgerschapsinitiatief van bewoners uit de wijken 

Stadsweiden en Drielanden. Er is echter ook ruimte voor vrijwilligers die uit andere wijken van 

de gemeente Harderwijk komen en mee willen helpen om de doelen van de stichting te 

verwezenlijken. Binnen de stichting is er ook ruimte om nieuwe burgerschapsinitiatieven in te 

brengen.  Als daarvoor binnen het bestuur draagvlak is en er voldoende vrijwilligers zijn, zullen 

we die initiatieven worden omzetten naar concrete doelen, met inachtneming van de 

(financiële) mogelijkheden van de stichting. Voorbeelden van initiatieven zijn de aanleg van 

een labyrint en het kerstbomenhotel. 

We zijn al actief met het organiseren van de jaarlijkse burendag en modderdag. Voor de 

toekomst willen we dit soort initiatieven in stand houden. 

 

 

Groen: 

Groen wordt genoemd als een doel op zich, maar (b)lijkt in belangrijke mate een middel te zijn 

voor de stichting om mensen bij elkaar te brengen. Groen verbindt mensen en dat kan op 

verschillende vlakken zijn. Binnen de Rietmeen is er ruimte voor meerdere vormen van Groen. 

Er is ruimte voor het telen van groente, bloemen en fruit. Verder is er ruimte voor een groene 

aankleding met een sierbeplanting op het terrein en dat biedt vrijwilligers weer de 

mogelijkheid om gezamenlijk het benodigde onderhoud te plegen aan die beplanting. Ook bij 

de teelt van groente, bloemen en fruit is er sprake van de genoemde gezamenlijkheid. Als 

bestuur van de stichting wijzen wij een individuele ruimte op ons terrein van de hand. De 

productie van de geteelde gewassen is bestemd voor gezamenlijke onderlinge verdeling en in 

beperkte mate bestemd voor verkoop aan derden. Wij streven er naar om de gemaakte kosten 

te laten dekken door mogelijke inkomsten uit producten. Tevens willen we de opbrengst van 

producten gebruiken voor het houden van workshops en bieden we dit aan gasten aan die de 

Rietmeen bezoeken tijdens open dagen of een evenementendag. 

De wijze van produceren gebeurt zonder gebruik te maken van kunstmest en/of chemische 

bestrijdingsmiddelen. In die zin willen we op een biologische wijze producten telen en zonodig 

ook via biologische bestrijding ziekten en plagen tegengaan. 

Als eerste projecten die we hebben opgestart waren de aanleg van een vlindertuin en een 

kruidentuin. Dit zijn voorbeelden vanuit het eerste gedachtengoed bij de oprichting van 

Stichting Rietmeen. De beide projecten bevinden zich in een afrondende fase. Vanuit het 

netwerk zijn we tevens in contact gekomen met enkele bijenhouders. Zij wilden graag een 

plekje voor hun bijenvolken. Het bestuur heeft een keuze gemaakt, dat bijenhouders welkom 

zijn, maar dat dit in omvang niet te groot mag zijn. Een maximum van 10 kasten is de 

gemaakte afspraak. Het moet in zekere zin beperkt blijven. Deze vrijwilligers zullen ook het 

nodige doen aan educatie. 

Een van de eerste zaken die bij de planvorming naar voren kwam is de aanleg van een 

verkeerstuin. Deze verkeerstuin is bestemd voor de kinderen van de basisscholen in 

Harderwijk, maar kan tevens dienst doen als oefenruimte voor mensen die zijn aangewezen op 

een scootmobiel. De beoogde verkeerstuin biedt ruimte voor deze doelgroep om te oefenen in 

het gebruik van de scootmobiel. De plannen zijn gemaakt en de voorbereidingen voor 

realisatie vinden plaats. Dit doen we in samenwerking met vrijwilligers van VVN afdeling 

Harderwijk en verder is daarbij ook het bedrijvennetwerk van de Harderwijkse Uitdaging 

betrokken. Het is de bedoeling om de verkeerstuin in de eerste helft van 2017 gerealiseerd te 

hebben.  

Tot slot willen we bij het noemen van Groen nog vermelden dat het tuinieren op hoogte een 

bewust gemaakte keuze is. Het terrein biedt de mogelijkheden om mensen met een beperking 
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en die zijn aangewezen op een rolstoel of scootmobiel ruimte te geven om bezig te zijn met 

het kweken van groente, bloemen of andere zaken op een aangepaste wijze. In het jaar 2017 

proberen we hier vorm en inhoud aan te geven.  

 

Duurzaamheid: 

Bij Duurzaamheid denken wij in eerste instantie aan de mogelijkheden van hergebruik van 

gereedschap en materialen. Voor veel spullen geldt, dat het heel goed een tweede leven mee 

kan. In veel gevallen kunnen materialen ook bewerkt en verwerkt worden, waardoor er nieuwe 

producten gemaakt kunnen worden. Daarvoor zoeken we met behulp van Facebook naar 

materialen die bewoners uit de wijken niet meer gebruiken en er afstand van willen doen. Het 

spreekt vanzelf dat we wel kijken naar de mogelijkheden voor een goed hergebruik van 

spullen, zodat we niet onnodig een afvalberg creëren op ons terrein. 

Duurzaamheid is ook van toepassing voor het gebouw waarover we beschikken. Oorspronkelijk 

is deze opgezet voor de berging van gereedschappen en machines voor de plantsoendienst van 

de gemeente Harderwijk. Daarom is het gebouw opgezet zonder spouwmuren, met 

uitzondering van de kantine en het toilet. Verder is het dak nog voorzien van asbest golfplaten. 

Het ligt in de bedoeling, dat dit op afzienbare tijd wordt herzien en het huidige dak vervangen 

wordt. De planning zoals het bestuur die kent is gericht op een aanpak in 2018. Als bestuur 

anticiperen we tijdig op de mogelijke en nodige wijzigingen en aanpassingen. In eerste 

instantie is er gekeken naar de mogelijkheid van aanleg van een Sedumdak. Hiervoor is echter 

de dakconstructie niet sterk genoeg. Een dakconstructie, waarbij we gebruik kunnen maken 

van zonne-energie spreekt ons ook sterk aan en behoort dus tot de mogelijkheden.  Eén van 

de bestuursleden is actief betrokken bij het onderwerp duurzaamheid en laat zich bijstaan door 

een van onze vrijwilligers die beschikt over kennis en ervaring in de bouwwereld. Om toe te 

werken naar een situatie van energieneutraal of energiearm zijn de nodige voorbereidingen en 

berekeningen gemaakt en in kaart gebracht. Dit in samenwerking met een gemeentelijke 

ambtenaar die belast is met duurzaamheid en een extern bureau. In dit kader is het ook van 

belang om te melden dat in de plannen voor duurzaamheid ook is opgenomen om de muren 

van isolatie te voorzien en met planken die gepotdekseld zullen worden. De huidige vloer in 

het gebouw bestaat uit een simpele tegelvloer, die gelegd is op een zandbed. Dit willen we ook 

graag veranderen, door een vloer aan te leggen die voorzien is van een isolatielaag. 

Uiteindelijk zullen de genoemde zaken moeten leiden tot een flinke terugdringing van de 

benodigde energie. 

In de huidige situatie zien we dat het hemelwater via het dak en de dakgoten  geloosd wordt 

via de openbare hemelwaterafvoer. Indien we kunnen beschikken over een nieuw dak op de 

loods, is het naar het oordeel van het bestuur mogelijk om dit hemelwater toe te passen bij de 

teelt van groente en bloemen op de Rietmeen. Met deze maatregelen willen we bijdragen aan 

het thema duurzaamheid. Indien we de mogelijkheid hebben om samen te werken met 

netwerkpartners uit het bedrijfsleven kan de Rietmeen mogelijk een voorbeeldfunctie zijn voor 

bewoners vanuit heel Harderwijk die zich ook met duurzaamheid bezig willen (gaan) houden. 

 

 

Talentontwikkeling: 

Talentontwikkeling is een thema  dat we als Stichting Rietmeen graag ter hand nemen. Voor 

ons begint dit al door scholen in de wijken Stadsweiden en Drielanden kansen te bieden om op 

de Rietmeen te vertoeven. Dit kan zijn al spelenderwijs door kinderen van het kleuter en 

basisonderwijs. Tevens is er ruimte voldoende om kennis te maken met de natuur en om als 

scholen bezig te zijn met kleine tuintjes waar groente en /of bloemen gekweekt kunnen 

worden. In 2016 heeft de Valentijnschool het terrein al ontdekt, met positieve reacties van 

schoolleiding en ouders. Het afgelopen jaar hebben we ook al wat ervaringen opgedaan met 

een school vanuit het vervolgonderwijs, die op de Rietmeen een paar projecten gedaan hebben 

vanuit het eigen onderwijsprogramma. Vrijwilligers die op de Rietmeen verblijven, kunnen een 

grote bijdrage leveren door kennis en ervaringen over te brengen vanuit verschillende 
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vakdisciplines. Mensen die kennis en ervaringen willen opdoen hebben de mogelijkheid om 

leerervaringen op te doen en zodoende kennis te verwerven. 

Bij talentontwikkeling kunnen we ook denken aan mensen die buiten het arbeidsproces staan; 

mogelijk al voor lange(re) tijd. Deze mensen komen daardoor mogelijk terecht in een sociaal 

isolement. Dat is een maatschappelijk ongewenste situatie, waarbij de Rietmeen een 

belangrijke rol kan spelen door mensen een zinvolle tijdbesteding te bieden door activiteiten 

uit te voeren op het terrein en in het gebouw. Als stichting Rietmeen beschikken we echter niet 

over de mogelijkheid van het bieden van coaching en begeleiding aan deze doelgroep. Mogelijk 

zijn er met behulp vanuit het sociale netwerk wel oplossingen te bedenken om dit voor deze 

doelgroep mogelijk te maken.  

In de komende jaren willen we graag een rol spelen als de behoefte hieraan duidelijk is. Het 

terrein biedt nog wel mogelijkheden om specifieke ruimten te creëren om de facilitering 

hiervoor vorm en inhoud te geven. Wij denken hierbij aan maatschappelijke stage van 

leerlingen van de middelbare scholen met projecten in een klein groepsverband of op 

individuele basis (bijvoorbeeld straatwerk en opzetten composthoop). 

 

Realisatie in 2016: 

Het jaar 2016 is al een boeiend jaar geweest met de start en realisatie van een aantal zaken. 

Hieronder geven we een overzicht weer van wat er tot nu toe al is aangepakt door vrijwilligers 

en bestuur en voor een belangrijk deel ook met behulp van derden. 

Wij doen dat door een weergave van deelprojecten die hebben plaatsgevonden. 

 

PROJECT: WAT: WANNEER: 

   

Gebouw Het opruimen van de loods, 

kantine, toilet en magazijn. 

Bij de start in de maand maart. 

Afgerond 

Gebouw Het schilderen van deuren en 

kozijnen in het gebouw 

afgestemd op het logo van 

Stichting Rietmeen. 

In de maand maart met een 

financiële ondersteuning vanuit 

het Oranjefonds. 

Afgerond 

Terrein Het deels weghalen van 

stenen, tegels en Stelconplaten 

om vorm en inhoud te geven 

aan de nieuwe infrastructuur. 

Een van de eerste grote klussen 

die buiten gerealiseerd zijn in 

maart. 

Afgerond 

Aanleg Vlindertuin Grondverzet m.b.v. mobiele 

kraan en aanbrengen van 

nieuwe toplaag voor beplanting 

en een grasveld. 

Realisatie in de maand juni. 

Afgerond 

Vlindertuin Aanleg van een terras en 

pergola voor de Vlindertuin 

Realisatie in de maand juni. 

Afgerond 

Kruidentuin Grondverbetering en de 

aanplant van kruiden. Aan het 

eind van het jaar nog een haag 

aan te brengen als omheining 

van de kruidentuin. 

Start in de maand juni en de 

afronding mogelijk eind 

november 2016. 

Afgerond 

Groot Grondverzet Realisatie van meerdere 

deelprojecten waarbij de grond 

gespit wordt en geëgaliseerd 

en zonodig gevolgd door frezen 

Realisatie in de maanden mei, 

oktober en november. 

Afgerond 

Opbouw van kweektunnel Als stichting hebben we een 

deel van de benodigde 

materialen gekregen en deels 

aanvullend bijgekocht. 

De opbouw heeft plaats 

gevonden in de 2e helft van 

oktober. 

Afgerond 

Internetverbinding Een belangrijk middel bij 

informatie en communicatie. 

Aanleg in november.  

Realisatie 15 november. 
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Realisatie in 2017: 

PROJECT: WAT: WANNEER: 

   

Moestuinieren meer systematiek bij de 

teelt van diverse groenten. 

Een werkgroep houdt zich 

bezig met de planning. 

Jaarrond in 2017. 

Bestemmingsplan Afronding van de procedure 

voor aanpassingen van het 

bestemmingsplan 

Eind 2017 definitieve 

besluitvorming.  

Per 18-01-2018 is het 

bestemmingsplan 

onherroepelijk geworden. 

Evenementen Er is ruimte voor 10 

evenementen binnen de 

geldende 

omgevingsvergunning en 

het toekomstige 

bestemmingsplan. 

Er zal een planning 

gemaakt worden voor 

evenementen met een 

verdeling over het gehele 

jaar. 

Opbouw van de bijenstal Voor een goede zorg voor 

de bijen en de kasten is het 

gewenst te beschikken over 

een bijenstal. 

De opbouw vindt plaats in 

de maanden november en 

december 2016 

Verschoven 1e kwartaal 

2017. Is Gereed 

Boomgaard Op een deel van het terrein 

van circa 600m2 is een 

boomgaard in aanleg met 

oude fruitrassen. In 

december zijn de eerste 

bomen geplant. 

In 2017 zullen we kijken 

hoe we de boomgaard 

verder vorm en inhoud 

kunnen geven met de 

aanvulling van beplanting 

met o.a. kleinfruit e.d. 

Labyrint In november en december 

is een start gemaakt met de 

aanleg van het Labyrint. 

De voltooiing zal 

plaatsvinden in de eerste 

helft van 2017  met de 

afronding van een 

sfeervolle beplanting.  

Pluktuin Bij de start is er al het een 

en ander gedaan aan de 

realisering. In 2016 hebben 

we hiermee onze eerste 

ervaringen opgedaan. 

De ervaringen hebben er 

toe geleid, dat we hier de 

komende tijd mee door 

zullen gaan. 

Kerstbomenhotel Een idee vanuit de 

vrijwilligers van de 

Rietmeen, waar we vorm en 

inhoud aan willen geven. 

Er is uitgebreid aandacht 

besteed aan dit project via 

de lokale pers en Facebook 

en er zijn inmiddels al de 

nodige aanmeldingen van 

bomen. 

 

Realisatie 2018 t/m 2020: 

PROJECT: WAT: WANNEER: 

   

Vervanging van het dak van 

de loods 

De voorlopige planning 

behelst een vervanging van 

de asbest golfplaten van 

het dak. In overleg met de 

gemeente Harderwijk 

zoeken naar de meest 

passende oplossing voor de 

St. Rietmeen.  

In afstemming met de 

gemeente en kijken naar de 

mogelijkheden.  
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Muurisolatie De loods is grotendeels 

opgezet als half steens 

muur. Het bestuur bepleit 

een isolatielaag aan te 

brengen en vervolgens 

nieuwe gevelwanden te 

creëren van hout dat 

gepotdekseld wordt 

aangebracht. 

Lange termijnplanning  

 

Een alternatief kan mogelijk 

ook gezocht worden door 

de isolatie aan de 

binnenzijde aan te brengen 

met een afwerking d.m.v. 

vezelplaten 

Opvang hemelwater. Met de vervanging van het 

dak willen we graag gebruik 

maken van de opvang van 

hemelwater, om toe te 

passen voor de teelt van 

groente en bloemen. 

Lange termijnplanning 

Aanvullende projecten vanuit de aanpak op het 

gebied van duurzaamheid 

willen we zoveel mogelijk 

op een adequate wijze 

anticiperen met 

aanvullende zaken via 

projecten in het kader van 

duurzaamheid. 

 

Talentontwikkeling Netwerkpartners werven 

om mensen die dreigen 

buiten de samenleving 

terecht te komen een plek 

te kunnen bieden op  

De Rietmeen. 

Hopelijk is 2018 een jaar 

waarin we het een en ander 

kunnen realiseren met 

behulp van organisaties die 

begeleiding kunnen geven. 

Tuinieren op Hoogte Het vervaardigen en 

plaatsen van meerdere 

tafels waaraan mensen met 

een lichamelijke beperking 

activiteiten kunnen doen in 

de buitenomgeving. 

Voorbereidingen door Chris 

Herzog in 2018. 

Uitvoering naar de 

lange(re) termijn 

opschuiven 

Inrichten van de 

Verkeerstuin 

Het aanbrengen van 

belijning wegennetwerk. 

Resultaat vanuit de 

voorbereidingen met 

meerdere partijen. Naast 

belijning is er ook aandacht 

voor verkeerssituaties en 

aanvullende zaken. 

De maanden april en mei te 

nemen als kijkrichting voor 

de aanpak en uitvoering. 

Aanpassingen bij de 

bijenstal. 

Nadat de bijenstal 

gerealiseerd is, zal de 

directe omgeving ook nog 

worden aangepast vanuit 

het begrip “Groen “. 

Voorjaar 2018 

Houden van workshops Op basis van thema’s zal de 

mogelijkheid benut worden 

om meerdere workshops te 

gaan houden. 

Periodiek en op basis van 

vraag of aanbod zullen er 

diverse workshops 

gehouden worden, passend 

bij de doelstellingen van 

Stichting Rietmeen. 

Aanleg en onderhoud van 

schooltuintjes 

Op basis van vragen vanuit 

de basisscholen in de 2 

genoemde wijken is er de 

mogelijkheden tot het 

realiseren van schooltuinen. 

 

Vanaf maart 2018 tot het 

einde van het jaar, met de 

mogelijkheid tot verlengen 

op basis van evaluatie. 
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Hieronder een overzicht van doorlopende processen: 

Aanpassing van bestrating Op meerdere plekken moet 

de bestrating aangepast 

worden. Grotendeels wordt 

dit gedaan door 

vrijwilligers. Professionele 

ondersteuning door aanvoer 

van stenen op plaats 

bestemming 

Met enige regelmaat 

worden delen van de 

bestrating aangepakt door 

herbestrating met de 

nodige aanpassingen bij de 

groenstroken op het 

terrein. Aanpak op basis 

van een financiële dekking 

vanuit Harderwijkaanpak. 

 

Aanleg en aanvulling van 

beplantingen 

Beplanting aan brengen op 

diverse plekken op het 

terrein. Rekening houdend 

met de aanwezigheid van 

bijen en vlinders op het 

terrein. 

Financiële dekking op basis 

van beschikbare (financiële) 

middelen 

Verbetering van de 

infrastructuur 

Aanpassingen op basis van 

nut en noodzaak bij diverse 

deelprojecten. 

Realisatie op basis van 

additionele financiële 

middelen. 

Vervanging van de huidige 

vloer in de loods 

We streven er naar om een 

goed geïsoleerde vloer in 

het gebouw te verkrijgen, 

waarmee we de 

energiebehoefte zoveel 

mogelijk kunnen reduceren. 

Bestuur realiseert zich dat 

deze investering niet 

vergoed zal worden, mocht 

de huurovereenkomst 

beëindigd worden. 

Uitvoering opschorten. 

Gescheiden toiletten 

aanbrengen 

Te denken valt aan de 

ruimte van het huidige 

magazijn. Eventueel van 

buitenaf toegankelijk. 

Hiervoor kijken naar de 

mogelijkheid door aanvraag 

van gelden via sponsoring 

en/of fondsen. 

  

Blote voeten pad Eind 2017 is gestart met de 

aanleg van een blote 

voeten pad op het terrein 

Afronding van dit project 

door vrijwilligers medio 

2018. 

Speelweide Het stukje speelweide dat 

aansluit bij de Wilgenhut 

aanpassen zodat er echt 

gespeeld kan worden. 

Medio 2018 door inzet van 

vrijwilligers. 
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Waar staan we over 10 jaar? 

 

Stichting Rietmeen is gestart vanuit een ontwikkelingstraject. We zullen met elkaar wel een 

koers moeten uitzetten gericht op de lange termijn. In veel profit en non- profit organisaties is 

een lange termijnvisie van 5 jaar al het maximale dat te overzien is vanwege vele en snelle 

ontwikkelingen. Voor onze stichting zal dat niet veel anders zijn. Wij vinden het belangrijk om  

een focus te leggen op een lange termijn en houden daarvoor 10 jaar aan. Dat brengt ons bij 

de vraag van waar staan we over 10 jaar? Wanneer we terugkijken naar het eind van 2016 

dan zijn we slagvaardig van start gegaan en hebben we al veel gerealiseerd. We beschikken 

over een redelijk aantal vrijwilligers, maar dat aantal zal in de komende jaren moeten groeien. 

We willen graag een stichting zijn die 7 dagen per week open is voor activiteiten.  We gaan er 

van uit, dat we dan beschikken over voldoende menskracht om activiteiten te begeleiden en 

gebouw(en) en terrein op orde te kunnen houden. We willen een plek zijn waar buurtbewoners 

graag komen voor ontmoeting en om actief te zijn. Een levendige plek waar nieuwe ideeën 

ontstaan en groeien. We zien het voor ons, dat we goed bekend staan in een netwerk van 

bedrijven en instellingen die onze faciliteiten kennen en het terrein zien als een goede vorm 

voor samenwerking op meerdere vlakken. Vanuit dat perspectief zal De Rietmeen ook 

voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn en geen statisch geheel zijn. Vanuit een 

organisatie in ontwikkeling werken we toe naar een staande organisatie die continuïteit biedt. 

Wanneer de omgevingsfactoren zich wijzigen, zullen we de flexibiliteit  moeten opbrengen om 

te participeren op nieuwe ontwikkelingen en inspelen op de vraag en daarbij ons eigen aanbod 

zonodig  los laten.   

Hierbij merken we op dat veranderingen te allen tijde zullen moeten passen binnen de 

doelstellingen van Stichting Rietmeen. 

 

Opgetekend december 2016  

Johan Peppelman, voorzitter 

 

 

 

 

 


