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Onderwerpen:
* Thema-avond ‘Ontmoeten in Elst’ een succes
* Verkeersveiligheid Dorpsstraat en Valburgseweg

Thema-avond ‘Ontmoeten in Elst’ een succes
Maandag 27 november 2017 zijn maatschappelijke organisaties en politieke partijen met
elkaar in gesprek gegaan tijdens de thema-avond
‘Sociaal ontmoeten in Elst, nu en in de toekomst’.
De organisatie was in handen van de projectgroep
‘Sociaal ontmoeten in Elst’ waarin ook ons wijkplatform
zitting heeft.
Doel thema-avond
Het doel van de avond was vooral het peilen van
behoeften aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats
in Elst. De discussie ging onder andere over het
intensiveren van verbindingen tussen organisaties,
activiteiten en bewoners. Tijdens de goed bezochte
bijeenkomst waren de vertegenwoordigers van
organisaties het erover eens dat op dat vlak nog wel
winst is te behalen in Elst. Of dat ook tot aanpassing of
concentratie van fysieke plekken moet leiden lijken de
meningen nogal uiteen te lopen.
Huiskamer van Elst
Een aandachtspunt is het vergroten van de
zichtbaarheid van activiteiten en organisaties zodat het
voor bewoners meer duidelijk is wat ‘Elst’ te bieden
heeft. Tegen die achtergrond wordt in Elst wel een min
of meer logische plek met een laagdrempelige toegang gemist. Een plek waarvan
niemand het vreemd vindt als je er bent en een consumptie niet verplicht is. Anders
gezegd een soort ‘huiskamer’ van Elst waar het prettig is om te zijn, waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en organisaties hun producten en activiteiten kunnen presenteren.
Vervolg
De input van de thema-avond is veelomvattend. Voor de projectgroep is het een uitdaging
de highlights in beeld te brengen en hierover met organisaties, gemeente en bewoners
verder in gesprek te gaan. Wordt zeker vervolgd!

Verkeersveiligheid Dorpsstraat en Valburgseweg
Graag informeren wij je over de verkeersveiligheid van het Elster centrum. Het college van
burgemeester en wethouders heeft namelijk dinsdag 28 november jl. een besluit
genomen over een aantal extra
maatregelen. Dit naar aanleiding van
diverse signalen en vragen vanuit de
Elster gemeenschap (wijkplatforms,
winkeliers, bezoekers, Centrum
Management Elst en de gemeenteraad)
over de verkeersveiligheid in het centrum
en het gedrag van weggebruikers.
Het besluit betreft het wijzigen van
haakse parkeerplaatsen naar gestoken
(schuine) parkeerplaatsen tussen Grote
Molenstraat en entree Land van Tap.
De nieuwe inrichting (zie schema)
betekent dat het aantal parkeerplaatsen
met 5 wordt verminderd.
Richel tussen weg en voetgangersgebied
Het hoogteverschil van de richel is volgens het college bij aanleg noodzakelijk. Naarmate
de tijd vordert wordt een aanvaardbaar hoogteniveau van ca. 1 cm bereikt. De
hoogteverschillen in het centrum voldoen volgens het college aan de daaraan te stellen
eisen.
Oversteekplaatsen
Bij de inrichting van de Dorpsstraat is het principe van verblijfsgebied/winkelgebied
toegepast. In een winkelgebied is het niet gebruikelijk oversteekplaatsen te realiseren
omdat men in principe overal kan oversteken. Ook is er geen sprake van plaatsen waar
oversteken is geconcentreerd.
Laad- en lossituaties
In de stukken is te lezen dat de gemeente rondom laad- en lossituaties op Dorpsstraat en
Valburgseweg samen met Wijkplatform, het centrummanagement en ondernemers
specifiek en locatieafhankelijk naar maatwerkoplossingen gaat zoeken. Wijkplatform ElstZuid vindt het van groot belang hierover op korte termijn in gesprek te gaan.
Wijkbewoners die deskundig zijn en bij het oplossen van dit vraagstuk een constructieve
bijdrage kunnen leveren worden verzocht contact op te nemen met ons secretariaat
(Email: info@wpelstzuid.nl of tel. 06 23930249).
Meer lezen: https://wpelstzuid.nl/verkeersveiligheid-dorpstraat/
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