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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 23 januari 2016
Aanwezig:
Fred Bootsma
Henk ten Westenend
Eddie van Hattum
Meta van Hattum
Nicole Retera
Merijn van der Mooren
Ria Bernardus

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris/penningmeester
2e secretaris
bestuurslid communicatie
kernenadviseur gemeente Overbetuwe
wijkagent Elst-Zuid

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. 14 december 2015
Eddie merkt op dat onder punt nummer 20 staat dat er in maart 2016 een inspiratieavond
was gepland. Deze avond gaat niet door mede omdat wij met het wijkontwikkelingsplan
gaan starten. Voor de rest wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken secretariaat

- Uitnodiging HVOB Nieuwjaarsreceptie.
Fred, Eddie en Meta hebben de receptie bijgewoond.
- Uitnodiging lancering websites
De bijeenkomst was in Valburg en was een zeer druk bezochte bijeenkomst. Prima
georganiseerd en Fred, Eddie en Meta zijn er geweest namens het WPEZ.
- Uitnodiging bijeenkomst "overbetuwebeweegt.nl"
Eddie heeft deze bijeenkomst bijgewoond en heeft deelgenomen aan een workshop waar
het vooral ging om senioren aan het bewegen te krijgen. Een buurtgerichte aanpak kan
weleens tot succes leiden.
- KvK inschrijving Nicole
Nicole staat inmiddels als bestuurslid ingeschreven bij de KvK
- Diverse stukken gemeenteraad
Op verzoek van Eddie worden tegenwoordig o.a. de agenda's e.d. naar het secretariaat
verstuurd door de gemeente. De ontvangen berichten worden altijd doorgestuurd naar alle
bestuursleden.
- Ria Bernardus i.z. Meldingen snelheidscontroles
Er worden met regelmaat snelheidscontroles uitgevoerd op verschillende locaties en
Ria stuurt de resultaten altijd naar het WPEZ toe.

4. Mededelingen voorzitter
Fred geeft aan erg blij te zijn dat het bestuur inmiddels is uitgebreid. Er gebeurt heel veel
mede doordat er nu hard aan communicatie gewerkt wordt. Carien en Nicole staan centraal bij
het bouwen en inrichten van een nieuwe website en Facebook. Het plan is in maart van start te
gaan met de nieuwe website.

5. Financiën
Eddie heeft als waarnemend penningmeester aan iedereen het financieel verslag gestuurd.
De jaarlijkse subsidie van de gemeente is inmiddels bijgeboekt.

6. Communicatie

- stand van zaken website
Tijdens de vergadering is een proefversie van de website te zien. Iedereen is het over eens
dat de site er erg goed uitziet. Nicole onderhoudt de contacten met Carien Klein Breteler over
de uiteindelijke opzet van de site.
Nicole vraagt een ieder berichten voor de website en facebook in het vervolg bij haar aan te
leveren. Het is de bedoeling maandelijks een digitale nieuwsbrief te verzenden. Incidentele
online berichten blijven mogelijk als de actualiteit daarom vraagt.
- ontwikkelingen facebookaccount
Zodra de website klaar is gaat Nicole samen met Carien de facebookpagina aanmaken.
- telefonische bereikbaarheid WPEZ
Besloten is dat er een mobiele telefoon komt voor het wijkplatform. Deze blijft bij het
secretariaat. Bij langdurige afwezigheid kan de mobiele telefoon door een ander bestuurslid
worden beheerd.
- open brief AZC in Overbetuwe
Er is een bijeenkomst geweest met de drie wijkplatforms. Er werd door iedereen belangrijk
gevonden dat het bij voorkeur kleine azc's moesten worden en niet een grote. Doordat het
ook in de pers werd genoemd is er een brief opgesteld uit naam van de drie wijkplatforms.
Er is gevraagd dit bericht na goed vinden van de drie wp's op de facebookpagina te
vermelden. Helaas is het fout gegaan. Naar aanleiding van het ronde tafelgesprek was
er toch aanleiding om de brief via de gemeentesecretaris af te geven. Maar dan alleen namens
WPEZ.Merijn geeft de raad,mocht er een AZC in Elst komen, een bijeenkomst hiervoor te
organiseren. In Utrecht is er een bijeenkomst geweest met bewoners. Zij konden stemmen:
rood niet, geel twijfel,groen voor.

7. Intenties 2016
Goedkeuring verslag extra bestuursvergadering d.d. 14 januari 2016
Het vinden van een penningmeester heeft de eerste prioriteit. De tijd ontbreekt het ‘Voorstel
intenties 2016’ verder te bespreken.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
8. Terugblik stakeholdersoverleg 22 februari jl.
De avond is goed verlopen en werd als positief ervaren. De opkomst was goed. De vijf
raadsleden, bibliotheek, Vivare, centrum manager, de Ark en als toehoorder wethouder Ben
Ross waren aanwezig.
Door Christa van Spectrum is uitleg gegeven over de kernenestafette.
Het was vooral een verkennend gesprek waar in de toekomst een vervolg aan zal worden
gegeven.
9. Wijkontwikkelingsplan
- Ria vertelt dat er in onze wijk momenteel veel inbraken plaatsvinden. Vooral auto's
(Seat en Audi) met airbags en navigatie zijn het doelwit.
Ook het aantal woninginbraken is toegenomen. Vooral s'nachts worden de
surveillances door haar en de collega's opgevoerd. Bij De Appel-, Perenbuurt en omgeving
De Wuurde zijn meerder woninginbraken geweest. In samenwerking met Ria maakt Nicole
een artikel voor de website en Facebook. Ria houdt ons op de hoogte.
- Wijkschouw
Het plan is om begin April een schouw te organiseren. Eddie maakt een afspraak met
Christa Vogel van Spectrum om te gaan kijken hoe we zo'n schouw moeten aanpakken. Fred,
Eddie, Nicole en Meta gaan de wijkschouw voorbereiden.
- Wijkkaravaan
Voor de tweede helft van 2016 is er een plan om buurten in te gaan en bewoners
geïnteresseerd te maken en het WPEZ bekendheid te geven. Nicole zorgt dat er een

roll-upbanner komt die ook o.a. tijdens deze activiteit gebruikt kan worden.

10. Vluchtelingenopvang

Zoals onder punt 6. is besproken heeft kleinere azc’s de voorkeur. Wel hoopt het WPEZ dat
alles in een goede sfeer wordt gerealiseerd.

VERKEER en VERVOER
11. Bevoorrading Aldi ‘Posthuys’ Europaplein
In een tweetal gesprekken met Aldi Culemborg hebben wij de bezwaren van de wijk onder de
aandacht gebracht. De gesprekken vonden plaats in een prettige sfeer. De brief waarin de
bezwaren van o.a. het wijkplatform zijn verwoord is inmiddels gemaild naar mevrouw Pillen
(Acquisiteur Aldi) . Zij legt deze brief voor aan de directie in Culemborg.
12. Rapport van Bevindingen Groot Onderhoud N836 in 2020

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van het rapport.
13. Onderzoek bewoners naar verkeerssituatie Valburgseweg (AH en Action)
Wij hebben een onderzoek in behandeling waar het gaat om de ervaringen, klachten, etc. van
wijkbewoners, vooral aanwonenden en bewoners van de Zulpichhof. Er zijn twintig reacties

ontvangen. Eddie maakt hier een rapport van en wordt bij de volgende
bestuursvergadering besproken. Ook is een punt van aandacht dat er nog geen gele
streep is aangebracht op het trottoir tegenover AH en Action.
14. Werkgroep verkeer Kruisakkers
Fred heeft de vergadering bijgewoond en heeft aangegeven ondersteunend te willen zijn.
15. Gladheidsbestrijding
Er is een kist met strooizout geplaatst. De dag dat het in Elst spiegelglad was heeft het zijn
nut bewezen. Diverse bewoners hebben inderdaad de straat gestrooid. Inmiddels is de kist
een keer door de gemeente bijgevuld. Bewoners zijn er erg positief over. Na afloop van het
winterseizoen ontvangt Merijn een schriftelijke evaluatie van Meta.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
16. Projecten verkeersveiligheid
- (verkeers) kerngroep Wuurde e.o.
Niet over gesproken.
- ontmoedigen fietsen in park De Wuurde
Er is inmiddels een sluis gerealiseerd. Niet iedereen is er enthousiast over. Op verzoek van
een persoon in een scootmobiel is het 10 cm ruimer geworden. Ook komt er verlichting bij.
- snelheidsbeperkende maatregel De Wuurde
Er is toegezegd door de gemeente dat zo gauw het weer het toelaat er de nodige
aanpassingen aangebracht worden zodat het duidelijker wordt dat het een 30 km zone is.
- onduidelijke voorrangssituatie Lange Dreef/ De Wuurde/ Willemsstraat
Hierover is niet gesproken.
Eddie maakt een afspraak met Kees Vogels van de gemeente Overbetuwe om e.e.a. te
bespreken, aangezien de communicatie over lopende zaken niet optimaal is en sommige
afspraken traag of zelf niet worden uitgevoerd.
17. Project Park de Wuurde
- Voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde"
De groep heeft aangegeven uiterlijk juni een plan te willen presenteren voor een upgrade
van het park.
- Projectcontract KNHM Gelderland
Met KNHM-Gelderland is een contractuele verbintenis aangegaan voor het ondersteunen
van het project.

18. Railcontainerterminal Valburg
Oktober 2015 heeft wijkbewoner Ed Kremers een notitie gemaakt i.s.m. wijkbewoner Patrick
Hollander. Er is een klankbordgroep gevormd door de provincie. Hierover is een voorgesprek
geweest in aanwezigheid van Stefan Tempelman (Gemeente), John Baaijens (WP-Oost).
Fred, Eddie en Ed Kremers en Patrick Hollander hebben WPEZ vertegenwoordigd. Ed
Kremers neemt zitting in de klankbordgroep namens WPEZ. Patrick Hollander vervangt hem
waar nodig.

DIVERSE ONDERWERPEN
19. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.

Meta van Hattum
160225

