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Verslag van de bestuursvergadering d.d.30 november 2016
Aanwezig: Fred Bootsma (vz), Eddie van Hattum (secr.), Henk ten Westenend (vice-vz),
Meta van Hattum (2e secr.) en Carien Klein Breteler (bestuurslid Communicatie),
Anja Slendebroek (Spectrum)
Afwezig met kennisgeving: Ria Bernardus (wijkagent), Marjolein de Rijk (wijkbewoonster) en
Merijn van der Mooren(kernenadviseur).

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. 15 november 2016
Er zijn geen aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken secretariaat
- 16 november: Email inzake Wijkbedrijf Elst noord. Deze email wordt ter kennisgeving
aangenomen.
- Gemeente i.z. politieke avonden 6 en 20 dec. 2016. De inhoud van deze politieke
avonden zijn naar de bestuursleden gemaild.
- ‘Aanjaagavond’. Deze bijeenkomst is bedoeld duidelijker te maken hoe de gemeente
samen met wijkplatforms en dorpsraden kan omgaan met maatschappelijke initiatieven.
De bedoeling van de gemeente is om concrete en handzame tips te geven om de
initiatieven aan te jagen. De bijeenkomst is op 8 december in Dorpshuis Beatrix in
Slijk-Ewijk. Eddie geeft namens WPEZ uitleg over de werkwijze van ons Wijkplatform.
4. Mededelingen voorzitter
Bestuurszaken
Tijdens de interactieve bewonersavond van 21 november hebben 14 personen - die tot
nu toe niet actief waren voor het WPEZ - aangegeven wel iets voor buurt of wijk te
willen doen. Ook heeft zich een kandidaat aangemeld als penningmeester. Dit zou voor
het WPEZ goed zijn, mede omdat de het bestuur met 5 personen wel erg minimaal is.
Toch ligt het accent niet op het aantal leden maar op de inbreng van de toekomstige
bestuursleden. Carien geeft aan dat uitbreiding van de Leefbaarheidsgroep Park de
Wuurde ook wenselijk is. Verder is het wenselijk om wijkbewoners te interesseren voor
een algemeen bestuursfunctie. Zij zouden zich dan kunnen bezighouden met taken
waardoor het huidige bestuur wordt ontlast.
5. Terugblik externe contacten.
Niets te melden.
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6. Financiën
Het door wnd penningmeester toegestuurde financieel overzicht wordt voor kennisgeving
aangenomen.
7. Communicatie
- website
De site wordt nog steeds veel bezocht. Iedere week komen er inschrijvingen voor digitale
nieuwsbrieven binnen. Vooral de onderwerpen Verkeersveiligheid en Knoop 38 worden
goed bekeken.
- Facebookaccount
Inmiddels een bericht over de bewonersavond gepromoot. Kosten 14 euro. Dat bericht
bereikte ruim 2100 personen. Een eerder bericht over de avond is door 1400 personen
bekeken.
Een bericht over overlast van vuurwerk wordt in overleg met wijkagent Ria Bernardus
geplaatst.
Aktie Meta.
- Persberichten
Er zijn deze periode persberichten geweest met als onderwerpen bewonersavond en de
verkeersproblematiek op de Valburgseweg bij AH.
- Online nieuwsbrieven naar email-relaties
Er is een online nieuwsbrief verstuurd met als onderwerpen Valburgseweg, hondenpoep en
de bewonersavond. Tijdens de interactieve bewonersavond hebben 30 wijkbewoners zich
aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. Het bestand bestaat nu uit 320 adressen.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
8. Ontwikkeling wijkplatform Elst-Zuid na Interactieve Bewonersavond 21 nov.
De avond is bezocht door plm. 100 personen. Vooral de inbreng van de actieve bewoners
over verschillende projecten was prima en zij kregen veel aandacht. Er is weer gebleken dat
de belangstelling van jongere wijkbewoners niet aanwezig was. Ook is gebleken dat er van
bepaalde buurten weer minimaal of helemaal geen interesse is. De buurt waar het
buurtpreventieteam actief is (Zuiling/De Wuurde) was goed vertegenwoordigd. Het
buurtpreventieteam kreeg applaus van de zaal.
Jammer was dat het geluid in Het Wapen niet goed was.
Ook de inbreng van Forte was toch wel teleurstellend.
Uit de 81 ontvangen wenskaarten is het volgende gebleken:
- 93 % van de bezoekers vindt het belangrijk dat jongeren worden betrokken bij hun
leefomgeving. Misschien een idee om scholen hierbij te betrekken. Gedacht wordt aan een
projectmatige aanpak in 2017 waarbij wijkbewoners centraal staan.
- 86 % vindt dat voorzieningen voor ontmoeten in de wijk aandacht verdient.
Gedacht wordt om met de bewoners die hebben aangegeven verkeersveiligheid belangrijk
te vinden een programma te maken om de knelpunten te gaan inventariseren.
Ook gaven bewoners aan dat zij meer zichtbaarheid van de BOA’s wensen en er meer
gehandhaafd moet worden.
Anja geeft aan per 1 januari niet meer te werken voor Spectrum. De organisatie die het
WPEZ ondersteunt middels de Kernenestafette. Het WPEZ geeft aan nog wel graag
ondersteuning vanuit de Kernenestafette te willen. Hierover gaat het WPEZ in gesprek
met Merijn.

VERKEER en VERVOER
9. Verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH en Action)
7 December is er een overleg in het Gemeentehuis over deze problematiek.
Fred en Eddie vertegenwoordigen het WPEZ
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10. Laden en lossen Aldi in Halve Morgen
Recent is overleg geweest met wethouder Van Baal, Aldi, bewoners Halve Morgen en het
WPEZ. Er wordt onderzocht naar verbeteringen van de huidige situatie met teveel overlast
voor verkeersdeelnemers en aanwonenden.
-18 januari is er een gesprek met bewoners van de Halve Morgen. Henk en Eddie zijn
daarbij aanwezig.
-14 februari bijeenkomst met Aldi en bewoners Halve Morgen. Henk en Eddie
vertegenwoordigen het WPEZ.
11. Voortgang groot onderhoud N836
Groot onderhoud aan het traject tussen Elst en Valburg wordt in 2020 uitgevoerd. Het
rapport van bevindingen van WPEZ (te lezen op website) wordt daarin meegenomen.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
12. Project Park de Wuurde
- voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde’.
N.a.v. de mail van Carien aan Ton Swagten heeft Ton aangegeven open te staan voor
specifieke feedback. Het voorbereiden van de subsidieaanvraag voor de provincie vraagt om
een gedegen aanpak. Hiervoor wordt een speciaal team samengesteld.
13.Voortgang project Knoop 38
De komst van een railcontainerterminal gaat vrijwel zeker door. Voor het WPEZ is o.a. de
doorstroom van het verkeer belangrijk. Vooral voor de fietsende schooljeugd die naar
Nijmegen gaat is een veilig fietspad belangrijk. Bij afwezigheid van Ed Kremers neemt Eddie
hem waar in de Klankbordgroep.
14. Stand van zaken project Buurtpreventie
Op initiatief van het WPEZ wordt w.s. op 30 januari a.s. een bijeenkomst georganiseerd voor
wijkbewoners die zich inzetten voor buurtpreventie, zoals beheerders WhatsApp-groepen en
Buurtpreventieteam. Gemeente en politie verlenen medewerking aan de informatieve avond.
15. Initiatief wijkbewoners natuurspeeltuin
Eva Remke heeft de plannen rond het initiatief tijdens de bewonersavond gepresenteerd. Er
was veel belangstelling voor dit initiatief.

16. Onderhoud en inrichting plein Elzepas
Niets te melden.
Diverse onderwerpen
17. Volgende bestuursvergadering(en)
Volgende bestuursvergadering dinsdag 17 januari 2017.
18. Rondvraag en sluiting
- Henk vraagt kandidaten voor de Leefbaarheidsaward’ van de Huurdersvereniging aan te
melden.
- De nieuwjaarsbijeenkomst van de Huurdersvereniging is op 14 januari.
- De nieuwjaarsreceptie van de gemeente is 7 januari 2017.
- Henk wil graag folders en brief voor een WhatsApp-groep. Eddie zorgt ervoor.
- Eddie en Meta maken een opzet voor Kerst en Nieuwjaarsgroet voor Facebook
en web-site.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de komst.
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