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Verslag van de bestuursvergadering d.d.11 oktober 2016
Aanwezig: Fred Bootsma (vz), Eddie van Hattum (secr.), Henk ten Westenend (vice-vz),
Meta van Hattum (2e secr.) en Carien Klein Breteler (bestuurslid Communiucatie)
Afwezig met kennisgeving: Ria Bernardus (wijkagent), Anja Slendebroek (Spectrum) en
Merijn van der Mooren(kernenadviseur).

ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.

Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

BESTUUR en INTERNE ZAKEN
2. Vaststellen verslag van bestuursvergadering d.d. 16 augustus 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De mededeling is wel dat het WPEZ zich helemaal
heeft gedistancieerd van het project zonnepanelen. Dit is ook via de website kenbaar gemaakt.
3. Ingekomen stukken secretariaat
- Digitale nieuwsbrief Kernenestafette augustus 2016 is naar de bestuursleden doorgemaild.
- Gemeente: agenda politieke avonden. Omdat er voor het WPEZ geen belangrijke zaken waren
heeft het WPEZ verstek laten gaan.
- Kern met Pit. Dit onderwerp wordt onder punt 16 besproken.
4. Mededelingen voorzitter
Bestuurszaken
De wens van het WPEZ is dat er nog wel uitbreiding van het bestuur komt. De taak van
penningmeester is nog steeds vacant. Er wordt gezocht naar een bestuurskrachtig
persoon.
5. Terugblik externe contacten.
- 31 augustus Overleg 3 Elster wijkplatforms. Was een zinvolle bijeenkomst. De afspraak is dat
Fred, Eddie, Carien en Meta de info-avond van het WPEO over het spoor zullen bijwonen.
Henk bekijkt nog of het in zijn agenda past. de avond is 7 november in de KIK aanvang 19.00
uur.
- Er wordt afgesproken dat de problematiek rond de bevoorrading van de Aldi in de maand april
zal worden geëvalueerd (Aktielijst)
- 5 oktober Workshop Communicatie Betuwse Uitdaging. Carien en Eddie hebben deze avond
bijgewoond. Het blijkt dat het WPEZ met zijn website, nieuwsbrieven en Facebook en artikelen
in de huis aan huisbladen op de goede weg is.
- 6 oktober Themabijeenkomst VVD. Fred, Eddie, Carien en Meta hebben deze bijeenkomst
bijgewoond. Eddie is gevraagd om zitting te nemen in een nog te vormen VVD-gespreksgroep
voor betere voorzieningen voor ‘ontmoeten’ in Elst.
- 6 oktober hebben Fred en Eddie een gesprek gehad met Henk Hesseling van de Kik. In de
Kik kan ook worden vergaderd. Het plan is om de eerstvolgende bestuursvergadering van 15
november in de KIK te houden. Aanvang 19.30 uur. Meta maakt de afspraak.

6. Financiën
Het financieel overzicht is naar de bestuursleden gemaild. Voor dit jaar is er nog voldoende
saldo om de komende bijeenkomsten te financieren.
Vorig jaar is er 300 euro meer besteed maar dat kon uit de reserve gefinancierd worden.
Jaarrekening is naar gemeente verzonden.
Ook is de begroting 2017 met een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend.
7. Communicatie
- website
De website wordt goed bezocht. Wij zijn hier zeker mee op de goede weg maar scherp blijven
is een must.
- Facebookaccount
Inmiddels is er een facebook pagina van het WPEZ. Carien en Meta zijn de beheerders. De
actie is nu dat er zo veel mogelijk volgers komen zodat de bekendheid van het WPEZ kan
worden vergroot.
- Persberichten
Er zijn deze periode alleen persberichten geweest over de presentatie van Park de Wuurde.
- Online nieuwsbrieven naar email-relaties
Voor de bijeenkomst van 21 november zal weer een nieuwsbrief naar de bekende e-mail
adressen worden gestuurd.

8. Uitvoering Kernenbeleid gemeente Overbetuwe

Het WPEZ is in sommige gevallen niet tevreden over de werkwijze van de gemeente. Een
voorbeeld is de aanpassing van De Wuurde als 30 km weg. Donderdag 13 oktober informeert
Sandra Mennen (kernenadviseur) of er een reactie is geweest van de betreffende afdeling van
de gemeente.
Ook is er geen reactie gekomen op onze brief van 6 mei over de verkeerssituatie op het wegvak
Valburgseweg Nabij AH en Action).
Er zijn ook heel positieve voorbeelden. Zo is voor het project Park de Wuurde een afspraak voor
samenwerking tussen gemeente en wijkplatform gemaakt.

9. Lidmaatschap DKK Gelderland overwegen

Anja heeft aangegeven dat het voor het WPEZ interessant kan zijn om aan te sluiten bij de
DKK (Dorpshuizen, Kleine Kernen). Het lidmaatschap bedraagt 140,00 euro. Bestuur kijkt op
de website van het DKK of het iets voor ons is. Volgende bestuursvergadering uitsluitsel.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
10. Ontwikkeling wijkplatform Elst-Zuid
Voortgang deelname aan Kernenestafette.
De samenwerking met Anja Slendebroek van Spectrum verloopt prima. Tijdens de
voorbereidingsavond voor de ‘Grote bewonersavond’ op 17 oktober is Anja ook aanwezig.
Anja geeft aan dat Gerrit Kaptein van Spectrum op 21 november gespreksleider zal zijn.
Het idee is om 21 november tijdens de “Grote bewonersavond” bewoners van diverse
werkgroepen gelegenheid te bieden ‘hun’ project te presenteren.
De bedoeling is dat het een gezelige avond wordt. Henk regelt 500 witte pennen met opdruk:
wijkplatformelstzuid.nl. De opdruk in het blauw. Voor de bijeenkomst van 17 oktober
maakt Eddie sheets voor een power point presentatie. Fred brengt zijn laptop mee. Er is bij
Onder de Toren doorgegeven dat er plm. 20 personen worden verwacht. Buurtsportcoach en
Jongerenwerker Forte Welzijn zijn ook uitgenodigd.
11. Bibliotheekvisie
De praatnotitie over ‘Ontmoeten’ in Elst’ van het WPEZ wordt naar de vijf raadsleden uit Elst
Zuid toegestuurd.
Aktie Eddie

VERKEER en VERVOER
12.Vervolgactie richting gemeente n.a.v. Rapport van Bevindingen i.z. verkeerssituatie
Valburgseweg (bij AH en Action)
Van de gemeente is nog geen reactie ontvangen op onze brief van 6 mei jl.
13.Werkgroep Verkeer Kruisakkers
Carien maakt een korte samenvatting van het Plan van Aanpak en plaatst het op onze website.

14. Voortgang groot onderhoud N836

Er is een rapport met bevindingen namens het WPEZ naar de gemeente gestuurd. In Andelst
is inmiddels begonnen met de werkzaamheden. In 2020 is Elst-Zuid pas aan de beurt. Op 26
oktober is er overleg van de gemeente met de provincie en wordt het rapport besproken.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
15. Projecten verkeersveiligheid
- snelheidsbeperkende maatregel De Wuurde
Mochten de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals is aangedragen door de werkgroep, is
het misschien een optie dit te ‘vieren’ met leden kerngroep en aanwonenden.
16. Project Park de Wuurde
- voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde
De presentatie is zeer succesvol verlopen. Als de begroting van de gemeente binnen is
z.s.m. subsidie aan te vragen.
- Project ‘Park de Wuurde wordt aangemeld voor ‘Kern met Pit’.
17. Voortgang project Knoop 38
Ed Kremers heeft namens het WPEZ tijdens de rondrit een presentatie gehouden voor
bestuurders en andere beleidsmakers. Hij heeft vooral de nadruk gelegd op veilige fietspaden,
vooral voor schoolkinderen, en het openstellen van het landelijk gebied tussen Elst en Reeth.
Het WPEZ is blij dat Ed zich samen met Patrick Hollander Elst-Zuid vertegenwoordigt.

15. Stand van zaken project Buurtpreventie

Inmiddels zijn er veertien personen die zich inzetten voor dit project. Zij lopen in groepjes van
twee op onregelmatige tijden in de wijk. Signaleren is het doel. Het blijkt dat het moeilijk is
meer bewoners bij het project te betrekken.

19. Initiatief wijkbewoners natuurspeeltuin
Vanuit het WPEZ is aangeboden voor hulp bij communicatie. Ook is de provinciale subsidie
regeling onder de aandacht gebracht.

DIVERSE ONDERWERPEN
20. Onderhoud en inrichting plein Elzepas
Er is een inventarisering geweest met de aanwonenden van het pleintje. De bevindingen zijn
naar de bewoners en Martijn Stip (gemeente Overbetuwe) doorgegeven. Martijn had hierom
gevraagd en er gaat een gesprek plaatsvinden met Martijn en een aantal aanwonenden van
het plein.
21.Volgende bestuursvergadering(en)
-17 oktober avond met betrokken wijkbewoners.
-15 november bestuursvergadering.
- 21 november “Grote Bewonersavond”
- 6 december bestuursvergadering

22. Rondvraag en sluiting
Henk vraagt een ieder mee te denken over een persoon die in aanmerking kan komen
voor de leefbaarheidsaward van de huurdersvereniging.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

Volgende bestuursvergadering dinsdag 15 november.

