
Jongeren
Janine Lenting van Radar is de jongerenwerker. 
Heeft u ideen, initiatieve, problemen of vragen? 

Neem contact op via 
j.lenting@radaruitvoering.nl 

of via M 06 2 29 87 42.

Gemeente Rheden 
Schade in de openbare ruimte, kapotte lichtmast en vele andere 
zaken kunt u melden en regelen via www.rheden.nl. Natuurlijk 
kunt u ook de gemeente bellen T (026) 49 76 911 of even langs-
komen op het gemeentehuis. 

De openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop)
op afspraak: maandag t/m donderdag 12.00 tot 15.00 uur 
en dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur. 
Ook een afspraak maken kan snel en eenvoudig via de website.
Het team Buurtbeheer is regelmatig in uw buurt te vinden voor  
allerhande onderhoudswerkzaamheden. Heeft u vragen of op-
merkingen over uw woonomgeving, laat het hen weten.

Vivare, meer dan stenen
Woningcorporatie Vivare staat voor prettig en veilig wonen. Dat 
houdt niet op bij de woningen, maar raakt ook de mensen die 
er in wonen. Vivare doet meer dan alleen de stenen, want ze in-
vesteren in mensen, in de relatie met de huurders en activiteiten 
voor bijzondere doelgroepen. 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met de buurt-
beheerder van Vivare: de heer Hans Jansen. Hij ziet er op toe dat 
de woonomgeving rond Vivarewoningen schoon en netjes blijft 
en spreekt de bewoners aan op achterstallig tuinonderhoud.

Als u vragen of meldingen heeft 
kunt u hem telefonisch bereiken via
(026) 38 49 122 of 06 - 12 85 82 80

Ik buurt mee! 
Gelijktijdig met Ik buurt mee! startte in De Steeg het opstellen 
van de structuurvisie. Voor beide processen is de inbreng van 
bewoners van groot belang. Samen met het bestuur van de Be-
langengemeenschap is een proces uitgedacht om een zo goed 
mogelijke interactie met de bewoners te krijgen. Zo hebben we 
met enquête, partytenten, wandeling, verschillende bewoners-
avonden, werkgroepbijeenkomsten en het BG Café vele bewo-
ners gesproken. 

Verschillende initiatieven zijn opgepakt of worden nog uitge-
werkt. De Steeg heeft een actieve groep bewoners en ook de be-
langengemeenschap organiseert verschillende activiteiten voor 
verschillende doelgroepen in het dorp.

Op www.ikbuurtmee.nl vindt u alle resultaten en ideeën. Op de 
kaart zijn de projecten te zien die in de komende jaren uitgevoerd 
gaan worden. Heeft u nog een goed idee, wilt zich inzetten voor de 
buurt of buurtgenoten? 
Meldt dit op de website of via ikbuurtmee@rheden.nl 

Een open communicatielijn met u als bewoner 
dat is het doel van de gemeente Rheden en 
partners zoals Vivare, Stichting VIVA, Politie en 
Radar. Want wie kent de buurt immers beter dan 
de buurtbewoner zelf!

Met het initiatief ‘Ik buurt mee!’ nodigen we u uit om mee 
te werken aan een sociale, prettige en veilige leefomgeving.

Denk mee, doe mee: buurt mee! 

Structuurvisie De Steeg,  
mijn dorp van morgen

Een structuurvisie geeft in grote lijnen aan hoe het dorp er in 
2030 uit kan komen te zien en wat we moeten doen om dit te be-
reiken. De structuurvisie ‘De 
Steeg, mijn dorp van morgen’ 
is mede tot stand gekomen 
met de inbreng van het dorp  
in 2014 via een enquête, buurt-
avonden, dorpswandeling en 
bijeenkomsten. De resultaten 
hiervan zijn in de  structuur-
visie verwerkt. 

In ruimtelijk opzicht is er veel goed in De Steeg. De uitdaging zit 
meer in het beter benutten van ruimtelijke kwaliteiten. Daar-
naast zijn er algemene ontwikkelingen en vraagstukken die vra-
gen om een nadere uitwerking zoals op het gebied van zorg en 
vergrijzing en de klimatologische verandering.

In de uitvoeringstabel bij de structuurvisie wordt een overzicht 
gegeven van gewenste maatregelen in de komende jaren. Uitvoe-
ring is afhankelijk van de bereidwillendheid van eigenaren, kan-
sen die zich voor doen en de financiering. 

Meer informatie op www.mijndorpvanmorgen.nl

De wijkagenten in De Steeg? 
Wij, Theo Berndsen en Henk Bolhuis, zijn de wijkagenten van De 
Steeg en buurten graag mee! Meld daarom onveilige situaties en 
incidenten en doe aangifte als dat nodig is. Zo weten wij wat er 
speelt in de buurt en kunnen we samen de leefbaarheid en veilig-
heid in het dorp verbeteren.

Is er iets te melden, doe dat telefonisch, 
per mail of twitter. 
Bij spoed: T: 112

Geen spoed, wel politie: 
T: 0900-8844

Misdaad anoniem melden: 
T: 0800-7000

theo.berndsen@gelderland-midden.politie.nl
henk.bolhuis@gelderland-midden.politie.nl

VIVA Rheden
VIVA staat voor Vrijwillige Inzet Voor Anderen en is de nieuwe 
welzijnsstichting met professionele aandacht voor buurtwerk, 
ouderenondersteuning, vrijwilligerswerk en informele zorg. De 
buurtcoach en ouderenwerker spelen hierbij een belangrijke rol. 
Via de buurtcoach is het ook mogelijk buurtbudget aan te vragen 
om met de buurt en voor de buurt activiteiten te organiseren. 

Buurtcoach 
E: jankleinikkink@viva-rheden.nl 
T: 06 - 30 62 73 76 

Ouderenwerk: 
E: babsheerschop@viva-rheden.nl 
T: 06 - 12 11 43 01

Hebt u vrije tijd over en wilt u graag wat voor een ander beteke-
nen door vrijwilligerswerk te doen? Kijk op www.viva-rheden.nl 
en klik op ‘vrijwillige inzet en sociale activering’ of neem contact 
op met Maud van Braam via vrijwilligerswerk@viva-rheden.nl 
of T (0313) 420 124

Theo Berndsen

Henk Bolhuis

VIVA Rheden/Meldpunt
VIVA Rheden ondersteunt ook het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp 
en Mantelzorg. Dit meldpunt is er voor inwoners uit De Steeg die 
hulp nodig hebben maar ook voor inwoners die zich willen inzet-
ten om anderen te helpen. Of te wel: Stegenaren voor Stegenaren. 
Het MVT coördineert de hulpvragen en begeleidt de vrijwilligers.

Het Meldpunt is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 
11.30 uur telefonisch bereikbaar via (026) 3 7 07 070 of per e-mail: 
hulpmvt@mvtrheden.nl

Freddy van Lee


