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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 28 juni 2016
Aanwezig: Fred Bootsma (vz), Eddie van Hattum (secr.), Henk ten Westenend (vice-vz), Ria
Bernardus (wijkagent), Anja Slendebroek (Spectrum/Elan), Merijn van der Mooren (kernenadviseur
gemeente) en Meta van Hattum (2e secr.)

ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.

Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er wordt een onderwerp 17a met het
onderwerp zonnepanelen toegevoegd aan de agenda.

BESTUUR en INTERNE ZAKEN
2. Vaststellen verslag van bestuursvergadering d.d. 26 april 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.Punt 7 van verslag met als onderwerp
persberichten deelt Eddie mee dat de beschikbare 150 flyers door Marjolein de Rijk zijn
bezorgd in de straten rond Huyekamp . Alleen heeft zij er nog 200 nodig omdat zij ze in bijv.
Schravenweijde niet heeft kunnen bezorgen. De voorzitter bedankt voor het verslag.
3. Ingekomen stukken secretariaat
- Uitnodiging 2e Overbetuwse Landdag 6 juli
Fred, Eddie en Meta hebben zich aangemeld en gaan er naar toe. Deze
bijeenkomst is woensdag 6 juli 2015 van 15.30 tot 19.30 uur in basisschool Stap
voor Stap. Henk weet nog niet zeker of hij gaat maar kan zich zelf aanmelden.
4. Mededelingen voorzitter
O.a. Bestuurszaken
Niets te melden.
5. Financiën
De rekeningen van de laatste bestuursvergadering en de bijeenkomst van de Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde zijn inmiddels voldaan. Van Merijn is een e-mail binnengekomen
waarin uitleg wordt gegeven over het aanvragen van subsidie voor 2017.
Uit de subsidieaanvraag moet blijken welke activiteiten in 2017 worden gepland en welke kosten
daarvoor worden geraamd. Dit om automatisme te voorkomen. De jaarrekening
en subsidieaanvraag moeten voor 1 oktober 2016 binnen zijn bij de gemeente. Actie
Eddie. Dit onderwerp wordt voor de volgende bestuursvergadering geagendeerd.
6. Communicatie
- Ontwikkeling website
Het WPEZ is erg blij met de goed bezochte website. Het blijkt dat als er persberichten of
(vooral) een online nieuwsbrief uitgaat het aantal bezoeken op de website toeneemt. Ook de
nieuwe zoekfunctie heeft een toegevoegde waarde.
-Ontwikkelingen Facebookaccount
Een facebookaccount ontbreekt nog als communicatiemiddel. Zodra er een mogelijkheid is
zal hieraan worden gewerkt.
- Persberichten
De aanleverde persberichten bij het Gemeente Nieuws worden altijd geplaatst.
Dit in tegenstelling tot De Betuwe. Daar kunnen we niet van uitgaan van plaatsing.

- Online nieuwsbrieven naar email-relaties
Verschillende nieuwsberichten zijn de laatste tijd uitgegaan. Er zijn inmiddels 280
e-mail adressen waar de berichten naar toe gaan.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
7. Ontwikkeling wijkplatform Elst-Zuid
Tijdens de vergadering is gebrainstormd over de ontwikkeling van het Wijkplatform in relatie tot
de bestuurskracht die nodig is om de ontwikkelingen ook in de naaste toekomst in goede
banen te kunnen leiden. Voor de functie van bestuurslid communicatie zoekt het WPEZ op een
gekwalicifiteerd persoon. Dit mede omdat het een belangrijk item is in deze tijd.
Bovendien is het belangrijk dat de buurten waar we tot nog toe weinig contact hebben
beter bekend worden met het platform. Ook is de voorkeur uitgesproken dat het WPEZ
meer feeling krijgt met jongeren. Mogelijk dat hiervoor een aparte bestuursfunctie nodig is bij
voorkeur ingevuld door een actieve jongere. De functie van penningmeester is ook nog vacant.
De voorkeur gaat uit naar een persoon die het zeer beperkte financiele werk combineert met
algemene bestuurstaken.
Eddie stelt voor eind augustus een avond te organiseren met de wijkbewoners
die zich nu al inzetten voor het WPEZ. Dit zijn tot nu toe ongeveer 35 personen. O.a. de
organisatorische vraagstukken kunnen dan onderwerp van gesprek zijn. Op 14 juli gaat het
bestuur samen met Anja Slendebroek hierover te brainstormen.
8. Stand van zaken vluchtelingenopvang
De COA wil in de gemeente Overbetuwe een groot AZC voor 300 vluchtelingen.
De Raad geeft echter de voorkeur aan kleinere AZC’s. WPEZ deelt de mening van de Raad.
9. Bibliotheekvisie
Het WPEZ wacht nog op een uitnodiging voor een gesprek met wethouder Van Hoeven
(toezegging aan de Raad).
10.Stand van zaken project Buurtpreventie.
Dit heeft de aandacht van gemeente, politie en wijkbewoners.

VERKEER en VERVOER
11. Stand van zaken bevoorrading Aldi ‘Posthuys’ Europaplein
De bevoorrading van de Aldi blijft ondanks de bezwaren van omwonenden toch
vanaf de Halve Morgen. Middels een gespreksverslag heeft de Aldi e.e.a.
toegelicht. Het WPEZ blijft wel allert en er is afgesproken dat eind van het jaar een
evaluatie zal plaatsvinden,.
12. Rapport van Bevindingen verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH en Action)
Het WPEZ heeft aan het college en raadsfracties gevraagd voor een onafhankelijk
verkeersonderzoek. De gemeente heeft aangegeven met de evaluatie van deze
situatie te willen wachten als alle werkzaamheden klaar zijn. Eddie ligt toe dat de aanleiding
voor dit wachten niet wordt begrepen. Een deskundig onderzoeker kan ook nu de situatie in
beeld brengen en een advies uitbrengen.

13. Werkgroep Verkeer Kruisakkers

Er is inmiddels een plan van aanpak gemaakt met als thema Verkeersveiligheid
bij de schoolzone Brede school.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
14. Projecten verkeersveiligheid
- snelheidsbeperkende maatregel De Wuurde
Door de gemeente is toegezegd in de maand mei de afgesproken werkzaamheden te zullen

uitvoeren tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten.
Er is nog niets gebeurd. Eddie heeft een mail gestuurd naar Stefan Donselaar. De vraag is
wanneer er dan iets gebeurt mede omdat de wijkbewoners ernaar informeren.
- melding teveel fietsen in Galemapark
Cees Vogels van de gemeente heeft een gesprek gehad met Fred en Diny Gesthuizen
namens het Wijkplatform.
De bewoner die het probleem heeft geuit was helaas met een reden afwezig. De afspraak
is gemaakt dat eerst Park de Wuurde wordt geevalueerd en dan de situatie in het
Galamapark wordt bekeken.
15. Project Park de Wuurde
- voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde
Inmiddels is er rapport uitgebracht met de plannen en wensen van wijkbewoners voor het
park. 17 Mei is een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd en die werd goed bezocht. De
tendens is dat er zeer veel waardering is voor het plan van aanpak. Zodra alle opmerkingen
van de leden van de leefbaarheidsgroep binnen en verwerkt zijn wordt het rapport
aan de gemeente gemaild zodat ze er vast naar kunnen kijken. De afspraak is dat
het rapport 8 september door de Leefbaarheidsgroep aan wethouder Ross wordt
overhandigd en toegelicht.
16. Voortgang Valburg (Knoop 38)
Regelmatig komt de Klankbordgroep Knoop 38 bijeen. is er overleg over dit onderwerp.
Wijkbewoners Ed Kremers en Patrick Hollander vertegenwoordigen WPEZ in de
Klankbordgroep van de provincie. Zij hebben o.a. aangegeven dat er voor de fietsers over de
brug bij Reeth wel eens gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Inmiddels heeft het
Wijkplatform Oost gevraagd of er een samenwerking kan plaatsvinden om dit onderwerp
verder uit te diepen. Het WPEZ wacht de afspraak met WPEO af.
17. Initiatief wijkbewoners natuurspeeltuin
Eva Remke en Heleen Wilders hebben het plan geopperd voor realisatie van een
natuurspeeltuin in Elst Zuid. Daarvoor hebben zij gevraagd of het Wijkplatform hen kan
ondersteunen. Fred en Eddie hebben vrijdag 1 juli om 10.30 uur een gesprek met de twee
dames in de Wieken.
17a Informatieavond Zonnepanelen
Tijdens deze avond houdt o.a. Hans Bruggeman van Zonnecollectief Overbetuwe een
presentatie over dit onderwerp,
Frank van Rooijen houdt een inleiding over “Duurzaam Overbetuwe”. De avond is op 4 juli in
de Wieken.

DIVERSE ONDERWERPEN
18. Volgende bestuursvergadering(en)
- Volgende bestuursvergadering is op 16 augustus.
19. Rondvraag en sluiting
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

