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Geringe belangstelling voor bestuursfuncties
In de afgelopen periode heeft ons bestuur er geen geheim van gemaakt dat zorgen
bestaan over de toekomst van ons Wijkplatform. Via onze eigen media, maar ook door
middel van externe media hebben wij aandacht gevraagd voor de speciale
informatiebijeenkomst op maandag 5 februari jl. over dit vraagstuk.
Directe aanleiding is de onderbezetting van ons bestuur en de mogelijke gevolgen
daarvan voor de belangenorganisatie van bewoners in Elst-Zuid.
Aan onze oproep hebben 3 wijkbewoners gehoor gegeven. Zij waren bijzonder
geïnteresseerd. Één persoon zal geen zitting nemen in het bestuur, maar wel de
betrokkenheid vergroten door in het vervolg deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Twee wijkbewoners overwegen een bestuursfunctie en gaan zich verder oriënteren.
Afhankelijk van het eindresultaat van onze actie voor het versterken van het bestuur zal
worden bepaald in welke mate het bestuur in de gelegenheid is de ingezette route te
vervolgen en zo mogelijk verder uit te bouwen.
Als je niet hebt gereageerd op onze oproep en ben je toch geïnteresseerd neem dan
contact met ons op (tel. 06 23930249 of E info@wpelstzuid.nl).

Weer dieren gedumpt in het Burgemeester Galamapark
Opnieuw 4 zwarte kippen en 1 haan in de avond van 3 op 4 februari
gedumpt in het Galamapark.
Wij vragen medewerking van wijkbewoners voor het STOPPEN van
het dumpen van dieren. Als je getuige bent van een dumping, meldt
dit dan bij de politie.
Kun je om wat voor reden dan ook niet meer voor jouw dieren
zorgen, zorg dan voor een goede opvang en neem zelf de
verantwoording voor de dieren die je ooit uit liefde hebt
aangeschaft. Tegenwoordig is op internet voor alle genoemde dieren

overal goede opvang te vinden.
Helaas denken veel mensen dat konijnen, cavia’s, kippen, hanen en eenden het in de vrije
natuur wel zullen redden en hebben mensen zelfs het idee dat ze de vrijheid aan de
dieren geven omdat ze thuis in een te klein hok zitten. Dit is op zich een mooie gedachte
ware het niet dat het uitzetten van tamme dieren in de vrije natuur gewoon dumpen is. Het
leed wat de dieren aangedaan wordt is niet te overzien, vele dieren raken gewond en
sterven een ellendige dood. Bovendien is het dumpen van dieren bij wet strafbaar.
Betrokken wijkbewoners helpen de dieren
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Direct nadat geconstateerd is dat er weer
dieren in het park zijn gedumpt hebben betrokken wijkbewoners actie ondernomen. De
gedumpte dieren zijn gevangen en keurig ondergebracht bij een dierenopvangcentrum.
Hulde aan deze bewoners, maar jammer dat zij in actie moeten komen door ondoordachte
en dieronvriendelijke acties van anderen.

Werkzaamheden in centrum Elst
Maandag 19 februari start de gemeente Overbetuwe met het aanpassen van een deel van
de parkeervakken in de Dorpsstraat.
De werkzaamheden voor een nieuwe doorgang voor voetgangers tussen het
St.Werenfriedplein en het Europaplein zijn al gestart.
Meer is te lezen in de nieuwsbrief van de gemeente die je tegelijkertijd ontvangt met het
bericht waarmee voorliggende nieuwsbrief is verzonden.
Verbetering voor Halve Morgen niet mogelijk
De Vereniging van Eigenaren van het
appartementencomplex ‘De Parade’ (boven DA) heeft de
vraag bij ons Wijkplatform neergelegd of het mogelijk is de
doorgang tussen het St. Werenfriedplein en Europaplein
te benutten om de verkeerssituatie rond de bevoorrading
van de Aldi te verbeteren. Ons Wijkplatform heeft zich
vervolgens schriftelijk tot het college van B&W gericht. Het
voorstel was de aanrijroute naar de laad- en losplaats van
Aldi langs de westzijde van het Posthuys te laten lopen
(tussen Aldi en Jumbo) en de uitrijroute door de Halve
Morgen.
Tijdens een ambtelijk onderhoud op 10 januari jl. is gebleken dat dit geen haalbare
oplossing is, aangezien een gedeelte van grond aan de westzijde van het Posthuys geen
eigendom is van de gemeente.
(Nog?) geen aanpassingen Valburgseweg (bij AH en
Action)
Het was in 2016 dat ons Wijkplatform bewoners naar hun
mening hebben gevraagd over de verkeerssituatie op dit
deel van de Valburgseweg. Alle reacties hebben wij in een
Rapport van Bevindingen verwerkt (zie onze website). Het
was overduidelijk dat vooral de verkeersveiligheid van

fietsers en voetgangers wijkbewoners veel zorgen baarde. Het rapport is voorgelegd aan
het college van B&W en er zijn diverse gesprekken gevoerd met o.a. wethouder Van Baal.
Het is alweer even geleden (december 2016) dat met de gemeente en in aanwezigheid
van o.a. ondernemers, Wijkplatform Elst-Noord en ons Wijkplatform over de
verkeerssituatie is gesproken. Daarbij heeft wethouder Van Baal ermee ingestemd dat er
enkele verbeteringen zouden worden aangebracht. Een aantal parkeerplaatsen zouden
worden opgeheven waardoor de weg voor het doorgaand verkeer voor een deel wordt
verbreed. Ook zouden speciale parkeerplaatsen worden aangelegd voor het laden en
lossen van (vooral) bestelbusjes. De maatregelen zouden voorlopig gelden voor een
halfjaar.
Tot nu toe is geen enkele toezegging uitgevoerd, terwijl het naar de mening van ons
Wijkplatform zeker zoveel aandacht verdient als de aanpassingen die de gemeente nu
doorvoert in de Dorpsstraat.
Wij hebben als Wijkplatform veel tijd en energie besteed aan de verkeerssituatie
Valburgseweg, maar betreuren het dat de gedane toezeggingen niet zijn nagekomen.
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