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* Bewoners willen verbeteringen in Galamapark
* Enquête ‘Ontmoeten in Elst’: ook jouw mening telt!
* Meer weten over onze wijk Elst-Zuid?

Bewoners willen verbeteringen in Galamapark
Meer dan 30 wijkbewoners, de wijkagent, de gemeentelijke handhaver (BOA) en lokale
politici hebben maandag 21 augustus de actuele problemen in het Burgemeester
Galamapark in kaart gebracht.
Wijkplatform Elst-Zuid heeft deze avond in ‘De Wieken’ georganiseerd naar aanleiding van
berichten in verschillende media over misstanden in het park.
De aanwezigen maken zich vooral zorgen over:
• dierenwelzijn, herten, konijnen, kippen en hanen en ratten
• overlast honden, hondenpoep en loslopende honden
• overlast fietsers
• groenbeheer
• zwerfafval
Dierenwelzijn
Het komt regelmatig voor dat tamme dieren door onverlaten worden ‘gedumpt’ in het
hertenkamp of elders in het park. Tamme dieren kunnen meestal niet overleven in een
vrije omgeving en gaan meestal dood na een lijdensweg. Het resultaat is dat dode dieren
tot in verre staat van ontbinding in het park achterblijven. Niet goed voor de beesten, maar
ook komt het de hygiëne niet ten goede.
Met een aantal bewoners zijn vervolgafspraken gemaakt om vooral het dierenleed in het
Galamapark te bestrijden. Het eerste overleg heeft op 24 augustus plaatsgevonden en
krijgt een vervolg.
Fietsen, honden en zwerfafval horen niet in het park
De paden in het park zijn wandelpaden en zijn er niet om te fietsen. Toch lijkt het als
vanzelfsprekend dat er door het park wordt gefietst, ondanks een duidelijk fietsverbod.
Bewoners ervaren veel overlast van loslopende honden en hondenpoep dat niet wordt
opgeruimd. Hondenbezitters die zich hieraan schuldig maken moeten zich meer bewust
worden van de overlast die andere gebruikers van het park ervaren.
En dan zwerfafval. Bewoners geven aan het een doorn in het oog te vinden. Complete
vuilniszaken worden in het park achtergelaten, maar ook een leeg zakje chips hoort niet

op de grond te worden gegooid. Daarvoor zijn prullenbakken geplaatst. Ook is het
onbegrijpelijk dat slachtafval wordt aangetroffen. Smerig en respectloos naar de dieren die
in het park leven en de gebruikers van het park.
Het toezicht op dit alles zal worden verscherpt. Wijkbewoners, politie en gemeentelijke
handhavers (BOA’s) gaan nauw samenwerken om de situatie in en rond het park te
verbeteren.
Bewoners zijn gevraagd onregelmatigheden in het park te melden bij gemeente of politie.
Wil je meewerken? Bel tijdens kantooruren de gemeente (0481 362300) en buiten werktijd
de politie (tel. 0900 8844). Het is belangrijk om klachten te melden. Hoe meer meldingen,
hoe meer inzicht en hoe gerichter acties kunnen worden uitgezet.
Maar nog veel beter is als iedereen zich aan de regels houdt.

Enquête ‘Ontmoeten in Elst’: ook jouw mening
telt!
Tot 15 september kunnen Elstenaren deelnemen aan de enquête die door

de gemeente Overbetuwe is uitgezet, in samenwerking met de 3
Elster Wijkplatforms.
Het doel van de enquête is een toekomstige afstemming tussen
wensen en behoeften van de bewoners en beschikbare
voorzieningen voor laagdrempelig ontmoeten. Meer hierover is te lezen op onze website.
Wij vragen je medewerking door het invullen van de enquête, hetgeen slechts enkele
minuten van je tijd kost.
Klik op onderstaande link om de enquête in te vullen:
www.formdesk.com/gemeenteoverbetuwe/ontmoetingsruimte_Elst

Meer weten over onze wijk Elst-Zuid?
Kijk dan eens op onze website https:/wpelstzuid.nl En wist je dat Wijkplatform Elst-Zuid
een Facebook-account heeft? Het aantal likers groeit gestaag. Ben je ook
Facebookgebruiker en nog niet bekend met onze Facebookpagina? Klik dan door naar
https:// www.facebook.com/wpelstzuid/.
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