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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 24 januari 2017
Aanwezig:
Bestuur:

Fred Bootsma (vz), Eddie van Hattum (secr.), Henk ten Westenend (vice-vz),
Paddy Boeren (penn.meester), Meta van Hattum (2e secr.),
Carien Klein Breteler (bestuurslid Communicatie), Marjolein de Rijk (bestuurslid)
Partners: Ria Bernardus (wijkagent) en Anja Slendebroek (Kernenestafette)
Afwezig met kennisgeving:
Merijn van der Mooren(kernenadviseur).

ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.

Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom.

BESTUURSZAKEN

2. Verwelkoming nieuwe bestuursleden
Een bijzonder welkom voor de nieuwe bestuursleden t.w. Paddy Boeren ( penningmeester)
en Marjolein de Rijk (bestuurslid). Het Wijkplatform (WPEZ) is blij dat het bestuur nu
compleet is.
3. Vaststellen verslag van bestuursvergadering d.d. 30 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken secretariaat
-13 dec. verzoek interview i.z. project Omgevingsvisie
Eddie heeft aangegeven t.z.t. mee te willen werken aan dit betreffende interview.
-20 dec. uitnodiging nieuwjaarsreceptie Huurdersvereniging
Fred, Eddie en Meta hebben de receptie bijgewoond.
- 22 dec. e-mail Woonagenda Overbetuwe 2020
Is ter kennisgeving aangenomen.
- 29 dec. brief gemeente boom- en groenplan Kerkeakkers
Carien plaatst dit op de web-site
- 12 jan. brief gemeente i.z. Samen aan de slag Omgevingsvisie
Is ter kennisgeving aangenomen.
- 24 jan. e-mail John Baaijens i.z. cameratoezicht
Eddie meldt bij WP Elst-Oost dat het WPEZ ook voorstander is.
5.Terugblik externe contacten
- 7 dec. overleg verkeersveiligheid Valburgseweg
Wordt behandeld onder punt 16 van het verslag
- 8 dec. Aanjaagavond krachtige kernen
Carien, Eddie en Meta hebben deze avond bijgewoond. Eddie was gevraagd
om te vertellen over het WPEZ dat een voorbeeld genoemd werd voor een
goed functionerend wijkplatform.
- 12 dec. Voorbereidingsoverleg avond buurtpreventie
Carien en Eddie zijn er geweest.
- 14 dec. Samenwerking gemeente i.z. Park de Wuurde
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Wordt behandeld onder punt 20
- 2 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente
Het voltallige bestuur is aanwezig geweest bij deze bijeenkomst
- 14 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst Huurdersvereniging
Fred, Eddie en Meta zijn geweest
-18 jan. Klankbordgroep Knoop 38
Ed Kremers en Eddie hebben deze bijeenkomst bijgewoond.
6. Financiën
- Paddy neemt het penningmeesterschap per 1 januari 2017 over van Eddie.
- Het financieel jaaroverzicht 2016 is door Eddie toegestuurd aan de bestuursleden.
Het overzicht wordt door het bestuur formeel vastgesteld en geldt als basis voor de
verantwoording aan de gemeente.
- De jaarlijkse subsidie van de gemeente is voor 2017 vastgesteld.
7. Communicatie
- website
- De uitnodiging van Groen Links voor de TeamUp middag in Restaurant Ode is geplaatst op
onze web-site omdat het onderwerp participatie is. Dit is een uitzondering omdat het WPEZ
niet geassocieerd wil worden met politieke partijen.
- Marjolein, Paddy en Carien gaan kijken of er in de menubalk van de web-site andere
benamingen moeten komen of eventuele nieuwe onderwerpen.
- Carien voegt de nieuwe bestuursleden toe en verwijdert de vacaturetekst van de site.
- Facebookaccount
Op facebook is 14 december een bericht geplaatst over de natuurspeeltuin.
- Persberichten
Er zijn deze periode persberichten geweest met als onderwerp ‘natuurspeeltuin’.
- Online nieuwsbrieven naar email-relaties
Er is drie keer een nieuwsbrief verzonden in deze periode. Het blijkt dat na de verzending
van de nieuwsbrief de web-site ook weer goed bezocht wordt.

8. Taakverdeling en werkwijze bestuur

Voor de volgende vergadering wordt een matrix samengesteld met de taken van ieder
bestuurslid. Deze matrix en andere (interne) organisatorische vraagstukken worden op
28 februari besproken tijdens een speciale thema-avond van het bestuur.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN
9. Kernenbeleid gemeente Overbetuwe
Fred en Eddie gaan met Merijn en wethouder Van Baal in gesprek over de wijze van
communicatie en uitvoering van gemaakte afspraken.
10.Faciliteiten ontmoeten
Afgesproken wordt dat de Initiatiefnotitie over ‘Ontmoeten’ wordt toegezonden aan de
gemeente, politieke partijen en maatschappelijke partners.
11. Bijeenkomst buurtpreventie 30 januari
Fred, Eddie, Carien en Meta vertegenwoordigen WPEZ tijdens de bijeenkomst.
Er is een draaiboek van de politie voor de avond. De beheerders van de Whats-App
groepen en leden van het Buurtpreventieteam Zuiling/Wuurde zijn uitgenodigd.

12. Project Omgevingsvisie gemeente Overbetuwe

De gemeente vraagt aan bewoners wat hun ervaringen en wensen zijn ten aanzien van
het wonen en werken in de Gemeente. De visie heeft de naam “Overbetuwe 2040, u
bent aan zet”. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
13. Woonagenda Overbetuwe 2020
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Wordt ter kennisgeving aangenomen.

14. Onderwerpen voor gesprek met leden CDA fractie

Fred en Eddie gaan in gesprek. Van onze kant worden als gesprekspunten o.a.
Kernenbeleid en ‘Ontmoeten’ ingebracht.

15. Voortgang n.a.v. Interactieve Bewonersavond

In de te maken matrix zal ook het onderwerp jongeren aandacht krijgen. Dit is nog altijd
een lastig te bereiken doelgroep.

VOORTGANG LOPENDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
16. Verkeerssituatie Valburgseweg

Na het overleg met wethouder van Baal waarin diverse afspraken en toezeggingen
zijn gedaan is er na 7 december niets meer vernomen. Maatregelen zijn nog niet
getroffen, gemaakte afspraken nog niet bevestigd en over een uitvoeringsplan is niets
vernomen.

17. Laden en lossen Aldi

De in november jl. gemaakte afspraken zijn nog niet nagekomen. Zowel gemeente als Aldi
heeft aan geen enkele afspraak voldaan. Ook is er geen communicatie vanuit
de gemeente naar bewoners Halve Morgen en het WPEZ. Het volgende overleg met Aldi is
gepland op 14 februari. Henk en Eddie vertegenwoordigen het WPEZ. Bestuur neemt
contact op met wethouder Van Baal over de uitvoering van de gemaakte afspraken.

18. Voortgang groot onderhoud N836 (o.a. wegvak Elst-Valburg)
Dit onderhoud wordt in 2020 uitgevoerd.
19. Project Knoop 38
Ed Kremers en Eddie hebben op 18 januari een bijeenkomst van de Klankbordgroep
bezocht. De verwachting is dat er 15.800 verkeersbewegingen per etmaal zijn, o.a. door
Park15. Voor een railterminal worden dagelijks 400 vrachtauto’s verwacht. Voor fietsers
wordt een extra fietsbrug aangelegd die tweezijdig is. Ons Wijkplatform is vooral
geïnteresseerd in de consequenties voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.
20. Project Park de Wuurde
- Het plan is om in ieder geval in het voorjaar het insectenhotel te realiseren.
- Basisschool de Ark werkt mee met de boomfeestdag van 22 maart a.s. Carien meldt dit
ook aan de leden van de leefbaarheidsgroep. Carien zorgt voor de communicatie en
een bordje.
21 Initiatief wijkbewoners natuurspeeltuin
Eva en Heleen hebben een schets gemaakt hoe zij de natuurspeeltuin gerealiseerd
willen zien. Dit is ook besproken met Martijn Stip en heeft de instemming van de gemeente.
OVERIGE ONDERWERPEN
22. Volgende bestuursvergadering(en)
- Thema-avond Taken en Werkwijze: 28 februari
- Volgende bestuursvergadering 14 maart
- Afgesproken wordt dat het bestuur met ingang van mei op de tweede dinsdag van iedere
maand vergadert. De data zijn: 9 mei, 6 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober,
14 november en 12 december.
23. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de komst.
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