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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 13 april 2017
Aanwezig:
Bestuur:

Fred Bootsma (vz), Eddie van Hattum (secr.),
Paddy Boeren (penn.meester), Meta van Hattum (2e secr.),
Carien Klein Breteler (bestuurslid Communicatie),
Marjolein de Rijk (bestuurslid)
Kernenadviseur: Merijn van der Mooren(kernenadviseur).

Afwezig met kennisgeving:
Bestuur:
Henk ten Westenend (vice-vz)
Wijkagent:
Ria Bernardus (wijkagent)

ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.
Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Er wordt een agendapunt t.w. Speelplan als punt 12a toegevoegd.

BESTUURSZAKEN
2. Vaststellen verslag d.d. 13 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Belangrijke ingekomen stukken
Er zijn nog drie inkomende stukken t.w.:
-E-mail Rabobank (spambericht)
-E-mail Merijn i.z. Betuwse Landdag d.d. 8 juni a.s.
-E-mail i.z. vervolg bijeenkomst integratie statushouders d.d. 13 maart 2017
4. Terugblik externe contacten
Dit agendapunt wordt bij de volgende diverse onderwerpen besproken.
5. Financiën
De door de gemeente toegekende subsidies uit het fonds Kracht van de Kernen voor de
projecten natuurspeeltuin Rozenkamp en Park de Wuurde zijn ontvangen.
Paddy en Eddie maken een afspraak over financiële zaken.
6. Communicatie
- website
De nieuwsbrief van Knoop 38 is op de website geplaatst.
- e-mail (nieuwe werkwijze)
Strato is inmiddels opgezegd en ieder bestuurslid krijgt nu een eigen e-mailadres
Carien stuurt een ieder de benodigde gegevens toe.
- facebook
De facebookpagina wordt goed bezocht en er komen reglematig nieuwe likes bij.
- persberichten
Vooral over de Vinkenhof en de natuurspeeltuin zijn er persberichten geweest.
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- online nieuwsbericht(en) naar email adressen
Eddie verstuurt deze maand nog een digitale nieuwsbrief. Carien levert tekst aan over
Park de Wuurde en Eddie vraagt Ed Kremers een bijdrage over Knoop 38 aan te
leveren.
- rollup banner
De aanvraag bij de Oost-Betuwse uitdaging is ten dele een succes. Er kunnen
contacten worden gelegd met een vormgever die ons onder gunstige voorwaarden kan
helpen.
7. Overige bestuurszaken
Marjolein gaat een gezellige bestuursactiviteit met inhoudelijke achtergrond
voorbereiden.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN
8. Nieuws van de Wijkagent
Van Ria is een bericht van verhindering ontvangen waarin tevens vermeld is dat er geen
bijzonderheden zijn.

9.Proces bouwplannen ‘Vinkenhof’
Wijkbewoners hebben een wijkcomité opgericht die kritisch staan tegen het
plan om de Vinkenhof te bebouwen.
Het bestuur is zeer teleurgesteld over de negatieve wijze waarop van
gemeentezijde is gereageerd op de werkwijze van het wijkplatform rond het proces
‘Vinkenhof’. Het bestuur is van mening haar taak te hebben uitgevoerd zoals dat van
een actieve en betrokken kern mag worden verwacht. Het wijkplatform heeft
bijgedragen de belangen van wijkbewoners te bundelen en is richting gemeente als
intermediair opgetreden. Dat dit tegenstrijdig is aan de belangen van de gemeente mag
naar de mening van het bestuur geen reden zijn het wijkplatformbestuur zo te
bejegenen.
Het bestuur wil hierover haar ongenoegen kenbaar maken aan het gemeentebestuur en
wenst meer duidelijkheid over wat de gemeente verwacht van een kern in situaties als
‘Vinkenhof’ tegen de achtergrond van het kernenbeleid.
10. Initiatiefnotitie ‘Ontmoeten’
Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met o.a. de bibliotheek, raadsfracties,
Sociaal Kernteam Elst en de drie wijkplatforms. Ook met Hester van Aalst is een
gesprek geweest met als onderwerp Elster Praathuijs. Afgesproken is dat Hester
samen met een lid van ieder wijkplatform een werkgroep gaat vormen. Tijdens de
Betuwse Landdag wenst Hester namens de werkgroep een korte presentatie te
houden. Dinsdag 23 mei a.s. is er een gesprek met de werkgroep. Carien zal ons
wijkplatform vertegenwoordigen.
11. Park de Wuurde
De boomfeestdag was een groot succes. Er is door wethouder Ross i.s.m. de kinderen
van De Ark een mammoet-boom geplant.
Ook zijn er diverse struikjes geplant. De kinderen waren zo enthousiast dat zij een paar
dagen later kwamen helpen om het afval op te ruimen. De gemeente had prikkers en
zakken beschikbaar gesteld. Er is spontaan een app-groep gemaak waarin Carien
samen met de kinderen afspreekt voor een nieuwe opruimronde.
Het bestuur heeft subsidieaanvragen bij de gemeente ingediend, waarvan er één is
gehonoreerd. Een aanvraag bij de provincie is in voorbereiding. Het is wel zaak dat
initiatieven van de Leefbaarheidsgroep tot resultaten gaan leiden. Het bestuur gaat
hierover met de Leefbaarheidsgroep in gesprek.
Het streven is om in mei 2018 het 10 jarig bestaan van het WPEZ te vieren met een
mooi Park de Wuurde.
Er wordt eind juni een gesprek gepland met Ben Ross, Waterschap, Martijn Stip en
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de Leefbaarheidsgroep in het kader van het samenwerkingsverband ter uitvoering van
het plan Park de Wuurde.
12. Verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH en Action)
Wethouder van Baal heeft toegezegd dat er een verkeerskundig onderzoek
wordt ingesteld.
12.a Speelplan
In 2018 is Elst Zuid aan de beurt om de bestaande speeltuinen te gaan beoordelen en
waar nodig (en financieel mogelijk) aan te passen.
1 Mei is er overleg met wethouder Ross en Martijn Stip over verzoek voor een
aanvullend budget.
Het plan is om tijdens de bewonersavond medio oktober hier een item van te maken.

ZONODIG TE BEHANDELEN ONDERWERPEN
13. Laden en lossen Aldi
Is niet behandeld.

14. Land van Tap

10 Mei is een vergadering gepland met wethouder van Baal en een delegatie van
omwonenden van het Land van Tap.

De onderwerpen 15 tot 18 zijn niet behandeld.
19. Volgende bestuursvergadering
Er is nog geen volgende bestuursvergadering gepland.
20. Rondvraag en sluiting
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.
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