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Werkzaamheden De Wuurde van start
Maandag 17 oktober 2016 wordt begonnen met de aanpassingen voor een verbeterde 30 km zone
op De Wuurde. Inmiddels zijn de markeringen al verwijderd (foto).Het werk zal twee dagen in
beslag nemen met een eventuele uitloop naar woensdag 19 oktober. Dit laatste hangt af van de
weersomstandigheden.
De afronding van het project wordt op woensdag a.s. (19/10) gemarkeerd door middel van het
onthullen van een 30-km bord op De Wuurde ter hoogte van de rotonde Kerkeakkers.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
•
wegmarkering wordt duidelijker aangebracht
•
bestaande wegversmallingen worden aangepast
•
de fietsstroken worden verwijderd (zijn te smal)
•
er worden extra wegversmallingen aangebracht bij de
toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers en in de buurt van de
kruising met Zwartenhof
•
verkeersborden worden vervangen.
Voor het raadplegen van schetsen zie wijkplatformelstzuid.nl.
De plannen tot het aanpassen van De Wuurde zijn in goed overleg tussen wijkbewoners en de
gemeente tot stand gekomen. Namens Wijkplatform Elst-Zuid hebben bewoners zich ingezet in het
(verkeers-)kernteam Wuurde e.o.

Landelijke actiedag ‘Inbraken: 1DagNiet’: Elst-Zuid doet mee!
Wij wonen in een wijk waar veel bewoners zich inzetten om inbraken te voorkomen. Er zijn WhatsApp groepen en het Buurtpreventieteam waakt bij nacht en ontij in de straten van de buurten De
Zuiling en De Wuurde.
Toch worden wij nog wel eens verrast door inbraken in een woning of auto.
Vrijdag 28 oktober 2016 is een landelijke actiedag tegen woninginbraken. Ook in onze wijk willen
wij hier aandacht voor vragen door middel van een gezamenlijke
actie van wijkbewoners en politie. Wijkbewoners gaan op de
actiedag de wijk in om inbraakgevoelige situaties te signaleren en
vervolgens een preventieve boodschap achter te laten. Onze
wijkagent Ria Bernardus speelt een actieve rol bij de organisatie
van de actie.
Voor ‘1DagNiet’ verzamelde TNO acht preventietips waarmee
woninginbraken kunnen worden voorkomen.
Onder andere deze preventietips krijgen op 28 oktober extra
aandacht, maar ook geparkeerde auto’s. Zijn die wel afgesloten en
liggen er geen waardevolle spullen in het zicht?
Aanvullende informatie is te vinden op onze website wijkplatformelstzuid.nl
Meer weten? Neem contact op met ons Wijkplatform door middel van het invullen van een
contactformulier op onze site of bel 06 23930249.

Wijkplatform communiceert ook via Facebook
Sinds kort plaatsen wij ook nieuwsberichten op Facebook. De pagina van
Wijkplatform Elst-Zuid is https://www.facebook.com/wpelstzuid/.
Een belangrijk doel van ons platform is de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te
verhogen. Daarvoor hebben we veel betrokken wijkbewoners nodig. Wij verwachten
dat we door toevoeging van Facebook aan onze bestaande communicatie via
nieuwsbrieven, website en persberichten meer betrokkenheid krijgen. Als je een
Facebookgebruiker bent roepen wij je op om onze pagina te liken. Bij voorbaat dank hiervoor

!.

Nieuw bestuurslid Communicatie
Onlangs is Carien Klein Breteler toegetreden tot het bestuur van de Stichting Wijkplatform ElstZuid. Op onze website laat Carien het volgende weten.
“Sinds eind 2015 ben ik coördinator van het project Park de Wuurde en
daardoor ben ik een actieve wijkbewoner geworden. Ik heb samen met een
aantal andere wijkbewoners en het bestuur met enthousiasme en plezier een
plan gemaakt. Van het een komt het ander, met input en de juiste kritische
kanttekeningen van het bestuur heb ik een nieuwe website gemaakt.
Het gevolg van mijn inzet is dat ik per augustus 2016 bestuurslid
communicatie ben geworden. Ik vind het een uitdaging om zoveel mogelijk
wijkbewoners middels de website, andere social media en andere vormen van
communicatie te informeren over alle activiteiten van het wijkplatform.”
Met de komst van Carien is het bestuur aanzienlijk versterkt waardoor het Wijkplatform als
belangenorganisatie van Wijkbewoners weer beter in staat is de taken uit te voeren.
In het bestuur is nog één functie vacant. Heb je belangstelling of ken je iemand die interesse
heeft? De vacaturetekst is te lezen op onze website onder ‘Bestuur’ en meer informatie
verstrekken wij graag in een persoonlijk en geheel vrijblijvend gesprek.
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