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Wijkbewoners lijken tevreden over donderdagmarkt
Die vraag stelden wij in onze digitale nieuwsbrief van 14 september jl. aan ruim 300
bewoners in Elst-Zuid. Slechts van één persoon ontvingen wij een reactie. Deze
wijkbewoner is tevreden over de markt, vindt het een belangrijke toevoeging aan het
woongenot in Elst en ervaart de markt als een gezellige ontmoetingsplek. De markt mag
best wat groter en de orgelman moet in de zomer blijven. Één reactie is natuurlijk niet veel
en niet direct maatgevend. Uit het feit dat er verder geen reacties zijn ontvangen kan
worden geconcludeerd dat men over het algemeen tevreden is met de huidige opzet van
de donderdagmarkt. Dit hebben wij ook aan de gemeentelijke vertegenwoordigers laten
weten tijdens een overleg op 10 oktober jl.

Zorgen over toename geluidsoverlast Elst-Zuid
O.a. laag uitgaand vliegverkeer vanaf Lelystad
Ons wijkplatform ontvangt de laatste tijd steeds meer berichten van
bewoners die zich zorgen maken over een aantal ontwikkelingen
die de leefbaarheid van de wijk zullen beïnvloeden. Het betreft
vooral ontwikkelingen die zeer zeker gaan bijdragen aan een
verhoogd achtergrond geluidsniveau in zuidelijke delen van de
gemeente Overbetuwe. Meest recent is duidelijk geworden dat ook
de beoogde nieuwe vliegroutes van en naar Airport Lelystad vanaf
april 2019 gevolgen gaan hebben. Het zou gaan om meer dan 70
vluchten per dag en dat moet groeien naar ongeveer het dubbele. Na een kamerdebat op
28 september 2017 blijft de minister bij de voorgenomen vliegroutes van en naar Airport
Lelystad. In hoeverre de gemeente Overbetuwe van de gevolgen op de hoogte is is ons
(nog) niet bekend.
Meer lezen: https://wpelstzuid.nl/geluidoverlast-elst-zuid/

Burgemeester Galamapark
Binnenkort in gesprek met gemeente
Het Galamapark houdt wijkbewoners bezig. Zij willen zo snel
mogelijk een oplossing voor de problemen die dieren in het park
ondervinden, maar ook wil men graag in actie komen tegen
hondenoverlast en zwerfafval. Onderhoud van het groen is ook een
thema waar bewoners graag met de gemeente over in gesprek
willen. Het park wordt zeer gewaardeerd en dat wil men ook graag
zo houden. Ons Wijkplatform heeft bij brief van 7 september het
college van B&W verzocht om met de gemeente in gesprek te
gaan. Dit gesprek wordt spoedig ingepland in overleg met een
vertegenwoordiging van de betrokken bewoners. Wij houden je op de hoogte.
Overigens wordt binnenkort een actie tegen het fietsen in het park gehouden. Dat wordt
een actie waarbij politie, de gemeentelijke handhavers (BOA’s) en wijkbewoners samen
optrekken.

Natuurspeelplaats Rozenkamp vordert gestaag
Waterpomp is geplaatst
Buurtbewoners zijn al een tijdje hard aan het werk de speeltuin aan de Rozenkamp een
extra dimensie te geven. Met zoveel mogelijk natuurlijke materialen wordt kinderen
speelplezier en ruimte voor fantasie geboden. En niet onbelangrijk: het stimuleert gezond
bewegen en samenwerken door kinderen van 0 tot circa 13 jaar.
Afgelopen weekend hebben buurtbewoners de waterpomp geplaatst. Eva Remke en
Heleen Wielders melden met gepaste trots dat heel hard is gewerkt aan het leggen van
het fundament voor de pomp en de bevestiging van de nieuw aangekochte pomp. De
waterkwaliteit is prima, maar voor alle zekerheid wordt het water regelmatig gecontroleerd.
De jeugd is er al heel erg blij mee: in de zon of in de regen worden er slootjes gegraven en
dammetjes gebouwd. De materiaalkosten konden worden gefinancierd uit een subsidie
van de gemeente Overbetuwe.
Verwacht wordt dat de natuurspeeltuin dit jaar geheel is aangelegd en afgewerkt. Wordt
dus vervolgd!

Railterminal onvermijdelijk?!
Op dinsdag 3 oktober heeft de gemeenteraad Overbetuwe zich tijdens een voorbereidend
overleg beraden over de komst van een railterminal (RTG) nabij Reeth/Valburg. Het is niet
uit te sluiten dat de Raad op 24 oktober a.s. in gaat stemmen met de aanleg van een
terminal aan de noordzijde van de Betuwelijn, dus dichtbij buurtschap Reeth. Er zijn nog
wel wat mitsen en maren en over (niet onbelangrijke) randvoorwaarden is en wordt
onderhandeld met de provincie Gelderland. Wijkplatform Elst-Zuid is geen voorstander van
een terminal aan de noordzijde, aangezien dit een grotere invloed krijgt op de leefbaarheid
in Reeth, maar ook in overige delen van onze wijk. Als er toch een terminal moet komen
dan opteren wij voor de zogenaamde zuidvariant.
De Klankbordgroep Knoop38 - waarin ons Wijkplatform zitting heeft - heeft zich in haar
eindrapportage kritisch opgesteld over de komst van een railterminal. Ook ons wijkplatform
is niet overtuigd van de nut en noodzaak van een railterminal en vraagt zich af of het wel
verantwoord is een groot bedrag aan belastinggeld voor dit doel in te zetten. De Raad lijkt
dit een verantwoording van de provincie te vinden, aangezien de gemeente niet financieel
verantwoordelijk is.
Tijdens de voorbereidende vergadering van de Raad heeft Ed Kremers namens ons
Wijkplatform ingesproken. Zijn tekst is te lezen op https://wpelstzuid.nl

Snelheidscontroles
Recent heeft de politie snelheidscontroles gehouden in Elst-Zuid op de volgende plaatsen:
LANGE DREEF - 50 km/u toegestaan:
2 x is een proces verbaal uitgeschreven, hoogst gemeten snelheid 63 km/u
DE WUURDE - 30 km/u toegestaan:
5 x is een proces verbaal uitgeschreven, hoogst gemeten 52 km/u

Woensdag 18 oktober: Alzheimer Café Overbetuwe
De avond staat in het teken van het ‘niet pluis gevoel’ en heeft als titel ‘Is het dementie of
gewoon vergeetachtigheid?’ Iedere belangstellende is welkom in sociaal-cultureel centrum
‘De Wieken, Pr. Irenestraat 49 in Elst. Het programma start om 19.00 uur. Meer lezen:
https://wpelstzuid.nl/alzheimer-cafe-overbetuwe/
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