Verslag van de bestuursvergadering d.d. 15 maart 2016
Aanwezig: Fred Bootsma (voorzitter)
Eddie van Hattum (secretaris)
Nicole Retera (bestuurslid communicatie)
Meta van Hattum (2e secretaris)
Ria Bernardus (wijkagent)
Afwezig m.k.: Henk ten Westenend (vice-voorzitter)
Merijn v.d. Mooren (kernenadviseur gemeente Overbetuwe)

ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.
Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

BESTUUR en INTERNE ZAKEN
2. Vaststellen verslag van bestuursvergadering d.d. 23 februari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter bedankt de notuliste voor
het keurige verslag.

3. Ingekomen stukken secretariaat
- Diverse facturen gem. Overbetuwe inzake huur vergaderruimten in de Wieken (zijn
-

-

inmiddels door Eddie overgemaakt).
Diverse stukken gemeenteraad (o.a. Agenda's).
Merijn van der Mooren(kernenadviseur) heeft via mailbericht aangegeven de
vergaderingen van het bestuur niet meer bij te wonen tenzij de agenda aanleiding
geeft. Zijn inschatting is dat het niveau van het wijkplatform geen intensieve
ondersteuning meer nodig maakt. Als het Wijkplatform Elst-Zuid (WPEZ) zijn advies nodig
heeft kan er altijd contact worden opgenomen. Dit gebeurt ook regelmatig.
De gemeente heeft een ontvangstbevestiging gestuurd i.z. rapport verkeerssituatie
Valburgseweg bij AH en Action.

4. Mededelingen voorzitter
O.a. Bestuurszaken
- Fred geeft aan heel tevreden te zijn over het functioneren van het wijkplatform.
- Eddie wil graag dat in de volgende nieuwsbrief een oproep geplaatst wordt voor
een nieuwe penningmeester. Dit mede om het bestuur aan te vullen.

5. Financiën
- Financieel overzicht per 10 maart 2016
Het overzicht is voor kennisgeving aangenomen.
- De rekening van Onder de Toren van de bestuursvergadering d.d. 23 februari is per mail
verstuurd en niet bij het secretariaat aangekomen. De afspraak is nu gemaakt dat de
rekeningen nu per post naar het huisadres van het secretariaat gaan.

6. Communicatie
- Nieuwe website
Unaniem is het bestuur bijzonder blij met de website. Hulde voor onze wijkbewoner Carien
Klein Breteler voor haar geweldig werk. Er is een mail gekomen met de complimenten van
wethouder Ben Ross voor de website. De site is zeer overzichtelijk en de onderwerpen zijn
goed te vinden.
Ria geeft aanvullende informatie over diverse onderwerpen aangaande politiezaken en die
worden door Nicole op de website geplaatst.
Meta gaat een begeleidend artikeltje schrijven bij de foto's van het stoelenproject in het
Galamapark.
Elvira Patelias (betrokken wijkbewoner) doet de suggestie om voortaan via de homepage aan
te laten melden voor de digitale nieuwsbrief.
De eerste uitdraai van het aantal bezoekers van de site laat zien dat de site goed wordt
bezocht. Opvallend zijn het aantal bezoekers uit de gemeente Lingewaard, Amsterdam en
Den Haag. Er komt iedere maand een uitdraai.
Carien heeft inmiddels op de website een verwijzing gemaakt naar haar bedrijf. Dit is volgens
afspraak.
- Ontwikkelingen Facebookaccount
Het vorige facebookaccount was een persoonlijke account. Nicole gaat zorgen voor een
nieuwe zakelijke facebookaccount.
- Persberichten
Nicole gaat voortaan zorgdragen voor de persberichten. Het rapport Valburgseweg is ook
al naar de Gelderlander en huis aan huisbladen gestuurd.
- Online nieuwsberichten naar email-relaties
Deze week is een online nieuwsbrief naar ca. 250 relaties verzonden. Uit reacties blijkt dat de
nieuwsbrief wordt gewaardeerd.
Nicole heeft contact met Roly Buys over het ontwerpen van de roll-up banner.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
7. Ontwikkeling wijkplatform Elst-Zuid
- deelnemen aan kernenestafette met wijkplatformontwikkelingsplan
Er is gesproken met Christa, Anja (beide Spectrum) en Merijn over een wijkontwikkelingsplan.
Een wijkontwikkelingsplan is organisatorisch voor het WPEZ niet te doen. Daarom is besloten
de buurten waar nog weinig contacten zijn geïnteresseerd te maken voor het wijkplatform.
Zijn er bijvoorbeeld aandachts- of knelpunten in deze wijken waar het WPEZ zich voor in
kan zetten en behulpzaam bij kan zijn. De deelname aan de kernenestafette blijft, maar onze
contactpersoon is niet meer Christa Vogel maar Anja Slendebroek namens Spectrum.
- Initiatief contact versterken met buurten (23/3 overleg met bewoners Schravenweijde,
Huyekamp, Vriesenenk e.o.).
Om de contacten ook hier te versterken is via Marjolein de Rijk (wijkbewoner en
lid medezeggenschapsraad de Ark) een afspraak gemaakt voor een bijeenkomst met enkele
buurtbewoners. Deze vindt woensdag 23 maart plaats. Eddie, Henk en Meta zullen
namens het WPEZ aanwezig zijn.
- wijkschouw/wijkkaravaan
Voorlopig wordt afgezien van het organiseren van een wijkkaravaan of wijkschouw.

8. Stand van zaken vluchtelingenopvang
Over dit onderwerp is niets te melden.

9. Bibliotheekvisie
Stand van zaken
Er is een voorbereidend gesprek geweest tijdens een raadsvergadering. Er is in ieder
geval door wethouder Ron van Hoeven gezegd dat er niet bezuinigd gaat worden.
Waar een bibliotheek is blijft een bibliotheek alleen met een andere invulling. Ron
van Hoeven heeft aangegeven eerst te gaan praten met dorpsraden en wijkplatforms
waar al een bibliotheek is gevestigd. Wij kunnen dus een uitnodiging voor een gesprek
verwachten.

VERKEER en VERVOER
10. Stand van zaken bevoorrading Aldi ‘Posthuys’ Europaplein
De bewoners die bezwaar hebben aangetekend gaat het vooral over het laden en lossen en
de overlast die dit met zich meebrengt. Alle ingediende bezwaren zijn door de gemeente
ongegrond verklaard.
Het WPEZ gaat het vooral om de verkeersveiligheid en verkeershinder die tijdens het in- en
uitrijden van de vrachtwagens een gevaar opleveren voor alle weggebruikers van de
Halve Morgen.
Ook het wegrijden van de vrachtwagens wordt een probleem in de toch al drukke
Dorpsstraat en Valburgseweg. Er is een brief verstuurd naar mevrouw Pillen van de Aldi
Culemborg b.v. die zij voor gaat leggen aan de directie. Dit bericht is 23 februari verstuurd en
heeft nog geen antwoord opgeleverd. Eddie zal informeren hoe het er voor staat.
11. Rapport van Bevindingen verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH en Action)
Het rapport is inmiddels ook naar het College van B en W en de raadsfracties verstuurd.
Bernardo van Hal ( journalist Gelderlander) maakt er een artikel over aan het eind van deze
week.
12. Werkgroep Verkeer Kruisakkers
Fred is de vertegenwoordiger namens het WPEZ in deze werkgroep. In de groep is er
aandacht voor verbetering van de verkeersveiligheid. Men denkt aan:
A. Schoolzone markeren op kruisingen
B. Eenrichtingsweg
C. Meer parkeerplaatsen.
Fred zal de vergadering t.w. 12 april 2016 in Stap voor Stap om 19.30 uur bijwonen.
13. Gladheidsbestrijding Elzepas
Mede doordat het een zachte winter met weinig problemen is de bak maar één keer
opnieuw gevuld. Meta schrijft eerdaags een evaluatie zoals afgesproken.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
14. Projecten verkeersveiligheid
* (verkeers) kerngroep Wuurde e.o.
Maandag 14 maart is de kerngroep bijeen geweest, Eddie was aanwezig namens bestuur.
- fietssluis park De Wuurde vanaf de Griend
De kerngroep is niet tevreden over de uitvoering van de fietssluis. Dit zal tijdens het
gesprek met de heer Donselaar ter sprake worden gebracht. In de plannen van de nieuwe

inrichting van het park zal ook aandacht worden gegeven aan de fietssluis.
- snelheidsbeperkende maatregel De Wuurde
Verkeersdeskundige Stefan Donselaar van de gemeente heeft een voorstel gedaan om
De Wuurde aan te passen. Het plan is twee nieuwe wegversmallingen aan te brengen, de
huidige fietsgoten af te sluiten en verkeersborden en wegmarkering aan te passen. Het plan
ziet er goed uit volgens de kerngroep. Leden van de kerngroep en bestuur gaan met dhr.
Donselaar in gesprek over enkele details. Als de maatregelen gerealiseerd zijn is de
Wuurde meer ingericht als 30 km. zone. Afgesproken wordt na de aanpassingen weer een
actie te organiseren. Ria heeft aangegeven daar aan mee te willen werken. Er zal dan
gehandhaafd worden. Het WPEZ is bereid ook nu weer te assisteren.
- voorrangssituatie Lange Dreef/ De Wuurde/ Willemsstraat
Een vraag van de kerngroep is of de fietsers voorrang hebben t.o.v. afbuigend verkeer bij
het oversteken van de Lange Dreef vanaf de Wuurde of Willemsstraat. De oversteekplaats
is
gemarkeerd met haaientanden en dat geeft aan dat de fietsers geen voorrang hebben.
Eddie koppelt dit terug naar de kerngroep.

15. Project Park de Wuurde
- voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde
De Leefbaarheidsgroep is voortvarend bezig en heeft diverse ideeën. Er wordt gedacht aan:
betonnen zitelementen, kunst, schaakbord, fontein, spelregelbord, nieuwe doelpalen en
afschermen van het voetbalveld, vogel- en vlindervriendelijke borders en een
kabouterroute.
Er is een nieuwe vergadering gepland op dinsdag 22 maart. Bij deze vergadering is een
vertegenwoordiging van het KNHM (Heidemij) en Eddie aanwezig.
- onderzoek Hemelboom
Het WPEZ heeft van de gemeente Overbetuwe een beoordelingsrapport ontvangen waarin
wordt aangegeven dat de boom gevaar oplevert en gekapt moet worden.
Dit staat inmiddels op de website en is naar de ons bekende emailadressen gegaan.
16. Railcontainerterminal Valburg
Wijkbewoners Ed Kremers en Patrick Hollander zijn inmiddels gevraagd in de
klankbordgroep Gebiedsproces Knoop 38 namens het WPEZ zitting te nemen. Zij hebben dit
toegezegd. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep staat gepland op 5 of 6 april in het
Wapen van Valburg. O.a het Waterschap, Leefbaar Reeth, wijkplatform Elst-Oost en betrokken
dorpsraden zijn uitgenodigd door de provincie Gelderland.
De gemeenteraad houdt op 29 maart een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Ed en
Patrick zijn hiervan op de hoogte. In ieder geval Eddie gaat er namens het bestuur naar toe.

DIVERSE ONDERWERPEN
17. Volgende bestuursvergadering(
Dinsdag 26 april a.s.
18. Rondvraag en sluiting
- Ria meldt dat er een bijeenkomst op 19 april is gepland voor beheerders van Watch-App
groepen.
- Bij de politie is een klacht binnengekomen van de boomkwekerij tegenover de Studio. Daar
worden bomen vernield.
- Er is een klacht van een wijkbewoner bij het WPEZ gekomen dat er loslopende honden
in park De Wuurde zijn. Hierover is reeds eerder door wijkbewoners geklaagd. Eddie stuurt
een mailtje naar de BOA van de gemeente of het mogelijk is dat er gecontroleerd kan
worden.

Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

