!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Verslag van de bestuursvergadering d.d.15 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),
Ria Bernardus (wijkagent)
Afwezig met kennisgeving: Anja Slendebroek (Spectrum) 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. 16 augustus 2016
- n.a.v punt 7 communicatie website. Wijkplatform Oost is gecharmeerd van onze
website. Carien is hierover in gesprek geweest met ‘Oost’. O.a. is gesproken over meer
uniformiteit voor de 3 wijkplatforms. Mogelijk dat de gemeente financieel wil bijdragen in
de kosten.
Inmiddels heeft voorzitter John Baaijens iemand gevonden die ermee bezig gaat voor
‘Oost’.
- n.a.v. punt 8 Uitvoering Kernenbeleid gemeente Overbetuwe. Inmiddels heeft de
aanpassing van de Wuurde als 30 km. weg plaatsgevonden. Ook is de problematiek van
de Valburgseweg (bij AH) in behandeling.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken secretariaat
- Uitnodiging de Routekaart Duurzaam Overbetuwe wordt ter kennisgeving aangenomen.
- 9 nov. KvK wijziging handelsregister. Dit betreft aanpassen van bestuursmutaties in het
Handelsregister.
- Gemeente politieke avonden. De bijbehorende stukken zijn naar de bestuursleden
gemaild.
- Van Sandra Mennen is een mail binnengekomen met een vooraankondiging voor een
aanjaagavond d.d. 8 december. Deze avond heeft als thema aanjagen en versnellen van
initiatieven uit de directe omgeving van de betreffende stichting of organisaties. Het WPEZ
wacht de uitnodiging af. WPEZ is gevraagd aan de avond mee te werken door te vertellen
over onze aanpak. Eddie is woordvoerder.
4. Mededelingen voorzitter
Bestuurszaken
De continuïteit van het WPEZ is nog steeds broos. Er zullen echt krachten bij moeten, of
als bestuurslid of voor specifieke taken (bijv. financieel beheer).
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5. Terugblik externe contacten.
- 17 oktober: Ruud Geerts (Forte Welzijn) i.z. ‘ontmoeten’. Fred, Eddie en Carien hebben
een goed gesprek gehad.. De essentie van het gesprek is: Benader het vraagstuk vanuit
behoeften en niet vanuit het huidige voorzieningenniveau.
- 25 oktober: Subsidiebureau gemeente i.z. subsidieaanvraag Park de Wuurde. Er bestaat
een interessante subsidieregeling bij de provincie. Het is een co-financiering met
maximaal 25.000,-- euro van de provincie en hetzelfde bedrag van Gemeente of andere
instantie. Ook eigen inbreng bewoners kan als co-financiering worden ingebracht. Er is
een begroting nodig voor de te verwachte kosten en een intentieverklaring van de
gemeente.
Een aanvraag bij de provincie moet worden ingediend door minimaal 5 particuliere
personen en kan dus niet vanuit onze stichting.
- 31 oktober: Bezoek Gemeente, Waterschap,Leefbaarheidsgroep aan Park de Wuurde.
Het Waterschap heeft ook zijn medewerking toegezegd.
- 1 november: Politieke avond (o.a. Knoop 38). Ed Kremers en Eddie hebben deze avond
bijgewoond. Het was een informatieve avond.
- 7 november: info. avond gevaarlijke stoffen en railvervoer. Tijdens de bijeenkomst heeft
o.a. ProRail uitgelegd dat het risico van een calamiteit in Elst minimaal is.
- 11 november: Martijn Stip i.z. financieel plan Park de Wuurde. Het plan is bekeken en er
wordt gewerkt aan een kostenindicatie en verdeling.
6. Financiën
Het financieel overzicht is weer door de penningmeester toegestuurd naar de
bestuursleden.
Van de subsidie van het afgelopen jaar is nog een klein bedrag over. Voor de nog te maken
kosten voor 2016 o.a. de bewonersavond zal de reserve moeten worden aangesproken.
7. Communicatie
- website
De website wordt goed bezocht. Vooral de berichten over Knoop 38 hebben
belangstelling.
- Facebookaccount
Het aantal volgers groeit gestaag. Momenteel ongeveer 140. Voor het eerst is er ook een
activiteit tegen betaling gepromoot. Dit bericht over de bewonersavond op 21 november is
onder de bewoners die facebook hebben met de postcode 6662 verspreid. Het bericht is
door 2200 personen gezien.
- Persberichten
Er zijn deze periode diverse persberichten verstuurd met als onderwerpen ‘1 dag niet’,
bewonersavond en de 30-km weg De Wuurde.
- Online nieuwsbrieven naar email-relaties
Er zijn in deze bestuursperiode 3 digitale nieuwsbrieven verzonden over diverse
onderwerpen.
- Flyer Interactieve Bewonersavond
De flyer is 300 keer gekopieerd. Deze zijn verspreid door actieve wijkbewoners.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
8. Ontwikkeling wijkplatform Elst-Zuid
Voortgang deelname aan Kernenestafette.
De ondersteuning van Spectrum wordt als prettig ervaren.
Interactieve Bewonersavond 21 november
Fred opent de avond en geeft daarna het stokje over aan Gerrit Kapteijns van Spectrum.
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In zijn openingswoord o.a. aandacht voor de inbreng van een grote groep wijkbewoners en
de goede samenwerking met Spectrum. Er wordt een goede opkomst verwacht.
9. Faciliteiten voor Ontmoeten
De Praatnotitie moet worden herschreven. E.e.a. is ook afhankelijk van de reacties van
wijkbewoners op 21 november.
Behalve het gesprek met Ruud Geeerts zoals besproken in agendapunt 5 zijn er geen
verdere ontwikkelingen.

VERKEER en VERVOER
10.Vervolgactie richting gemeente n.a.v. Rapport van Bevindingen i.z. verkeerssituatie
Valburgseweg (bij AH en Action)
Er is een positief gesprek geweest met wethouder Jan van Baal en een delegatie van het
CDA over deze problematiek. Mede omdat er in de Gelderlander een artikel was geplaatst
met als onderwerp over het veranderen van de parkeerplaatsen in de Dorpsstraat. Dit zou
gevaar opleveren voor de weggebruikers, vooral fietsers. Het WPEZ vindt de situatie bij AH
zeker zo gevaarlijk en heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Hiervoor heeft
de wethouder nu opdracht gegeven. Op termijn zal de bevoorrading van AH en Action
vanaf de achterzijde plaatsvinden zodat de Valburgseweg wordt ontlast. De termijn
waarbinnen dit wordt gerealiseerd is afhankelijk van het vertrek van een deel van het OBC.
Ondernemers hebben toegezegd de situering van de terrassen te bezien zodat er meer
ruimte overblijft voor voetgangers.
11. Laden en lossen Aldi Halve Morgen
25 November is er een gesprek met een delegatie van bewoners uit de Halve Morgen,
wethouder Jan van Baal en de Aldi over dit onderwerp. Zij hebben last van vrachtwagens
die bijvoorbeeld op zondagmorgen om zes uur de Aldi komen bevoorraden. Ook wordt
geklaagd over scheuren in muren als gevolg van het zware vrachtverkeer. Namens het
WPEZ zijn Henk en Eddie hierbij aanwezig.
12.Werkgroep Verkeer Kruisakkers
Carien maakt een korte samenvatting van het Plan van Aanpak en plaatst het op onze
website.
Volgens Fred is het doel bereikt en zijn er inmiddels palen geplaatst. Fred heeft
aangegeven indien er nog hulp nodig is een beroep kan worden gedaan bij het WPEZ.
13.Voortgang groot onderhoud N836
In het jaar 2020 is het traject tussen Elst en Valburg gepland. Het rapport van bevindingen
die aan de gemeente is aangeboden (naar aanleiding van enquete van de aanwonenden)
wordt door de provincie bij het voorbereiden van de werkzaamheden betrokken.
Het WPEZ houdt de vinger aan de pols over dit onderwerp.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
14. Projecten verkeersveiligheid
- snelheidsbeperkende maatregel De Wuurde
Een snelheidscontrole met lasergun wordt overwogen. Ook wordt geïnformeerd bij
aanwonenden of het heeft geholpen en er al rustiger wordt gereden.
15. Project Park de Wuurde
- voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde
In het voorjaar van 2017 gaat het Waterschap groot onderhoud plegen in en rond de vijver.
Er komt bij de vijver een bord met de tekst dat eenden niet teveel moeten worden gevoerd.
Er zijn teveel eenden wat ook niet bijdraagt tot een goede waterkwaliteit.
Momenteel wordt het plan voor een insectenhotel in het park voorbereid. Carien geeft als
coördinator van de leefbaarheidsgroep aan dat er wel extra menskracht nodig is om alle
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voorgenomen plannen te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Daarbij speelt ook mee of er
subsidie te krijgen is voor de uitvoering van het project. Voor het kabouterpad is een
partnership met de Driestroom of een school misschien een optie.
16. Voortgang project Knoop 38
Een bewoner van buurtschap Eimeren heeft contact gezocht met het WPEZ. Hij maakt
zich zorgen over de plannen die misschien overlast bezorgen in zijn woonomgeving. Eddie
heeft voor contact gezorgd met Ed Kremers die voor het WPEZ de zaken volgt. Woensdag
16 november is er bijeenkomst van de klankbordgroep en wordt de heer Hermsen vooraf
bij gepraat door Ed Kremers en Hein Middelaar van de provincie.
17. Stand van zaken project Buurtpreventie
Inmiddels zijn door de gemeente de bestelde hesjes en lampen geleverd. Het plan is om
begin volgend jaar een bijeenkomst te organiseren met de beheerders van de WhatsApp
groepen en de mensen van het buurtpreventieteam.
Ria geeft aan dat er folders zijn over het vuurwerkproject. Een ieder die overlast ervaart
van vuurwerk kan dat melden bij 112. Onze website en facebookpagina kan worden
gebruikt voor publiciteit.
Ook is het “Donkere Dagen” offensief weer begonnen.
18. Initiatief wijkbewoners natuurspeeltuin
Initiatiefnemers kunnen het plan tijdens de bewonersavond presenteren aan
geïnteresseerde wijkbewoners.

DIVERSE ONDERWERPEN
19. Onderhoud en inrichting plein Elzepas
Er is een gesprek geweest met Martijn Stip en diverse bewoners over het onderhoud van
het plein. Martijn heeft aangegeven dat er flink gesnoeid gaat worden mede om meer
veiligheid te bewerkstelligen.
20.Volgende bestuursvergadering(en)
Volgende bestuursvergadering woensdag 7 december 2016.
22. Rondvraag en sluiting
Er is een gesprek gepland met twee bewoners die bij het Land van Tap wonen i.v.m.
toekomstige bestemming voor dit gebied.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.
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