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Vandaag laatste dag!!!!!!!
Enquête ‘Ontmoeten in Elst’
Heb je de enquête over 'ontmoeten in Elst' al ingevuld? Vandaag is de
laatste dag dat je jouw mening kenbaar kan maken. En dat is
belangrijk.
Tijdens de bewonersavond van ons Wijkplatform in november 2016
heeft een grote meerderheid van de aanwezige wijkbewoners
aangegeven dat faciliteiten voor laagdrempelig ontmoeten in Elst een
belangrijk vraagstuk is. Zo’n ontmoetingspunt ontbreekt naar het oordeel van de
bewoners. Nu is de mogelijkheid meningen van Elstenaren te bundelen.
De gemeente Overbetuwe wil in samenwerking met de 3 Elster Wijkplatforms
inzicht krijgen in de wensen en behoeften op het gebied van faciliteiten voor laagdrempelig
ontmoeten. Grijp je kans en vul het enquêteformulier vandaag nog in.
Het formulier is te vinden op: www.formdesk.com/gemeenteoverbetuwe/
ontmoetingsruimte_Elst

Burgemeester Galamapark
College van B&W om gesprek verzocht
In onze nieuwsbrief van 26 augustus jl. is te lezen dat bewoners verbeteringen willen in
het Galamapark. Het gaat daarbij vooral om dierenwelzijn, hondenoverlast, overlast
fietsers, onderhoud groen en zwerfafval.
Meer hierover is te lezen op onze website https:/wpelstzuid.nl
Voor het bestuur van ons Wijkplatform is dit alles aanleiding geweest het college van B&W
van onze gemeente bij brief van 7 september jl. te vragen om met elkaar in gesprek te
gaan. Het is de bedoeling dat een vertegenwoordiging van bewoners, namens het
Wijkplatform, aan het gesprek gaat deelnemen.

Wat vind je van de ambulante handel in Elst?
De gemeente Overbetuwe gaat een visie opstellen voor de
ambulante handel (voor de weekmarkten en solitaire
standplaatsen).
De gemeente gaat hiervoor in gesprek met de marktcommissies,
ondernemersverenigingen, dorpsraden/wijkplatforms en
inwoners/bezoekers.
Ook de mening van Elst-Zuid telt!
Als belangenorganisatie van wijkbewoners in Elst-Zuid is ook
ons Wijkplatform uitgenodigd om met wethouder Hol in gesprek
te gaan. In dat gesprek willen wij zoveel mogelijk de mening van wijkbewoners kenbaar
maken. Daarom vragen wij je mening over het volgende.
Wat is naar je mening het belang van de weekmarkt?
Hoe moet de markt er in de toekomst uitzien?
Wat moet er anders t.o.v. de huidige markt?
Gereageerd kan worden naar emailadres info@wpelstzuid.nl
Wij inventariseren alle reacties en zullen deze inbrengen tijdens het overleg. Wij zien de
reacties graag uiterlijk zondag 31 september tegemoet.

Nieuwe penningmeester
Kees Vink heeft zich bereid verklaard de functie van penningmeester te gaan vervullen.
Het bestuur van het wijkplatform heet Kees van harte welkom. Kees vindt het een
uitdaging de financiële kant van het wijkplatform op een juiste wijze te beheren en deze
verder te optimaliseren.
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