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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 26 april 2016
Aanwezig:

Fred Bootsma (voorzitter)
Eddie van Hattum (secretaris)
Henk ten Westenend (vice-voorzitter),
Meta van Hattum (2e secretaris)
Ria Bernardus (wijkagent)
Bernardo van Hal (de Gelderlander; 1e deel vergadering)
Anja Slendebroek (Spectrum; 2e deel vergadering)

Afwezig m.k. Merijn van der Mooren (kernenadviseur)

ALGEMEEN
Deel 1: Kennismaking met Bernardo van Hal

1. Opening en vaststellen agenda.

Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Kennismaking en in gesprek met Bernardo van Hal
Bernardo geeft aan dat er de laatste tijd steeds minder aanvoer van nieuws komt vanuit de
gemeente en politie. Omdat de Gelderlander dicht bij de mensen wil zijn en voeling wil
hebben is het plan van Bernardo om één of twee keer per jaar bij te praten met ons bestuur.
Bernardo geeft aan dat hij op de site heeft gelezen dat de bestuursvergaderingen besloten
zijn wat bij bijvoorbeeld Wijkplatform Oost niet het geval is. Bij het WPEZ zijn de bestuursvergaderingen wel besloten maar wordt het verslag op de website geplaatst. Ook worden de
wijkbewoners, waarvan de emailadressen bekend zijn bij het WPEZ , altijd op de hoogte
gebracht van de nieuwtjes en ontwikkelingen. Dit zijn inmiddels ruim 260 adressen. De
belangrijkste onderwerpen waar het WPEZ mee bezig is zijn o.a. bevoorrading Aldi,
verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH) en project Knoop 38. Deze onderwerpen worden onder
de betreffende agendapunten verder toegelicht. Bernardo geeft aan aanwezig te zijn bij de
presentatie van de leefbaarheidsgroep Park de Wuurde i.z. verfraaiing en inrichting van het
park. Deze presentatie vindt plaats op 17 mei in de Wieken aanvang 19.30 uur.
Deel 2: besloten bestuursvergadering

BESTUUR en INTERNE ZAKEN
3. Vaststellen verslag van bestuursvergadering d.d. 23 februari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter bedankt de notuliste voor
het keurige verslag.
4. Ingekomen stukken secretariaat
- 25/3 Gemeente: uitnodiging bijeenkomst d.d. 20 april (o.a. Kernenestafette); Fred en
Henk hebben deze bijeenkomst bezocht.
- 11/4 Frank Evers: attendeert op Rechtswinkel Overbetuwe; wordt ter kennisgeving
aangenomen

- 11/4 Koninklijke Heidemij: Overeenkomst Park de Wuurde ter ondertekening; de
overeenkomst is door Fred en Eddie ondertekend en retour gezonden.

- 11/4 Provincie Gelderland: verslag 1e werkatelier Knoop 38; het verslag is door het

secretariaat doorgestuurd naar Ed Kremers en Patrick Hollander die het WPEZ
vertegenwoordigen in de klankbordgroep.
- 12/4 Gemeente: agenda raadsvergadering 12 april; vergadering is door Fred en Eddie
bijgewoond.
- 19/4 ODRA: ontwerp- besluit Maatwerkvoorschriften Aldi Posthuys; uiterlijk 29 april moet
er gereageerd worden op dit ontwerp-besluit. Eddie zorgt hiervoor.
- Gemeente: agenda politieke avond 10 mei; wordt ter kennisgeving aangenomen.
5. Mededelingen voorzitter
O.a. Bestuurszaken
- In goed overleg heeft Nicole haar bestuursfunctie Communicatie beëindigd.
- Terugmelding overleg voorzitters wijkplatforms Elst 26 april; 19 mei gaan o.a. Willy
(Noord) en John (Oost) in gesprek met jongeren.
6. Financiën
- Financieel overzicht per april 2016 (bijgevoegd) Het overzicht is voor kennisgeving
aangenomen.
7. Communicatie

- Ontwikkeling website
Inmiddels wordt de site goed bezocht wat door de bestuursleden kan worden gevolgd.
Het blijkt dat als er een nieuwsbrief is gemaild naar de bekende adressen er een piek
van bezoekers van de site is. Ook komen regelmatig via de site verzoeken binnen
voor het toezenden van de nieuwsbrief.
- Ontwikkelingen Facebookaccount
Omdat de vernieuwde facebookpagina was gekoppeld aan de account van Nicole is de pagina
nu opgeheven. Een nieuw facebookaccount wordt nu voorlopig even aangehouden.
- Persberichten
- De binding met de wijk van o.a. Schravenweide is erg weinig. Daarom is er een bericht in de
weekkrant geplaatst met als hoofd: Wijkplatform Elst Zuid? nooit van gehoord. Eddie en Meta
hebben een gesprek gehad met vier bewoners uit die buurt. Er is afgesproken dat middels
een flyer meer bekendheid wordt gemaakt van het WPEZ.
- Er is een persbericht gerealiseerd op welke manier de aanpassingen van de Wuurde als 30
km worden uitgevoerd. Door o.a. twee wegversmallingen, andere verkeersborden en betere
wegmarkering.
- 17 mei a.s. worden de plannen voor o.a. herrichting van Park de Wuurde in de Wieken aan
belangstellenden getoond. Er is een persbericht verzonden en aan Merijn van de Mooren
(gemeente) is gevraagd dit ook op de Gemeentepagina in De Betuwe te vermelden.
- Online nieuwsberichten naar email-relaties
- Deze week wordt weer een online nieuwsbrief verzonden naar de ons bekende
emailadressen.
- Eddie stelt voor om via de nieuwsbrief de mening van wijkbewoners te vragen naar het plan
van de Aldi de winkel via de Halve Morgen te bevoorraden. Bestuur is het hiermee een, maar
het moet een inventariserend karakter hebben.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
8. Ontwikkeling wijkplatform Elst-Zuid
- deelnemen aan kernenestafette
Onze contactpersoon is niet meer Christa Vogel maar Anja Slendebroek namens Spectrum.
Anja geeft aan dat zij het jammer vindt dat zij onze wijk zo slecht kent. Haar voorstel is om

eens met bestuursleden te gaan lopen door de wijk. Fred maakt hiervoor een afspraak met
Anja.
De vraag van het WPEZ is ondersteuning via de Kernenestafette hulp te krijgen met de
volgende onderwerpen.
1. uitbreiding van de buurten die wij willen bereiken. in Eimeren wat ook bij Elst-Zuid hoort
zijn totaal geen contacten. Doordat zij wonen in het gebied waar diverse plannen zijn
voor veranderingen met betrekking van verkeer, Betuwelijn en containeroverslagpunt .
Eddie maakt een flyer waarin het een en ander wordt uiteengezet. Eddie en Meta gaan
deze flyer z.s.m. bezorgen.
2. behulpzaam zijn bij het vinden van geschikte bestuursleden.
3. Omdat er in Elst Zuid geen ontmoetingsplek is waar wijkbewoners elkaar kunnen
ontmoeten wil WPEZ dit thema bespreekbaar maken.
4. Initiatief contact versterken met buurten (23/3 overleg met bewoners Schravenweijde,
Huyekamp, Vriesenenk e.o.). Dit onderwerp is onder punt 7 Communicatie
(Persberichten) behandeld.
wijkschouw/wijkkaravaan
Voorlopig wordt afgezien van het organiseren van een wijkkaravaan of wijkschouw.
9. Stand van zaken vluchtelingenopvang
Over dit onderwerp is niets te melden.
10. Bibliotheekvisie
Stand van zaken
Er is een voorbereidend gesprek geweest tijdens een raadsvergadering. Er is in ieder
geval door wethouder Ron van Hoeven gezegd dat er niet bezuinigd gaat worden.
Waar een bibliotheek is blijft een bibliotheek alleen met een andere invulling. Ron
van Hoeven heeft aangegeven eerst te gaan praten met dorpsraden en wijkplatforms
waar al een bibliotheek is gevestigd. Wij kunnen dus een uitnodiging voor een gesprek
verwachten.

11. Buurtpreventie, wat doen wij er aan?

Vanuit de gemeente is groen licht gegeven om een gesprek aan te gaan met de beheerders
van de bestaande Watch-App groepen i.z. buurtpreventie. Ria Bernardus geeft aan dat de
politie de regels maakt wat wel en wat niet wenselijk is.

VERKEER en VERVOER
12. Stand van zaken bevoorrading Aldi ‘Posthuys’ Europaplein
in Februari is een brief verstuurd aan de Aldi waarin het WPEZ zijn zorg uitspreekt met
betrekking tot het bevoorraden van de Aldi aan de Halve Morgen. Recent is de brief ook naar
de directie van Aldi Culemborg verzonden. Hier is nog geen reactie ontvangen wel
heeft onze contactpersoon afgesproken weer een gesprek te hebben. De datum is nog niet
vastgesteld. Het WPEZ wijst de Aldi op de maatschappelijke verantwoording voor de
verkeersveiligheid van onze wijkbewoners. Op de milieuvergunning van de ODRA moet
voor 29 april worden gereageerd zoals is vermeld in het agendapunt Ingekomen Stukken.
13. Rapport van Bevindingen verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH en Action)
Van de gemeente bericht ontvangen dat er gele strepen aangebracht worden op de trottoirs
waar niet gestopt mag worden. Het WPEZ is niet content met het uitstel om een
onafhankelijk onderzoek in te stellen. De Gemeente wil dit uitstellen als alle werkzaamheden o.a. aan het Europaplein zijn uitgevoerd. Het WPEZ is van mening dat hier niet op
gewacht hoeft te worden. B&W en Raadsfracties ontvangen binnenkort een reactie van
WPEZ.
14 Gladheidsbestrijding Elzepas
Zoals afgesproken heeft Meta een evaluatie verstuurd naar de gemeente.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
15. Projecten verkeersveiligheid
- snelheidsbeperkende maatregel De Wuurde
de afspraak is dat als alle veranderingen zijn doorgevoerd het WPEZ i.s.m. de politie weer
een snelheidscontrole uitvoert.
- melding teveel fietsen in Galemapark
Via Kees Vogels is de melding gekomen van een wijkbewoner dat er teveel gefietst wordt
in het park. Het is een herkenbaar probleem waarover WPEZ in gesprek gaan met Kees
Vogels van de gemeente. Voor de politie heeft dit geen prioriteit.
16. Project Park de Wuurde
- voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde
De presentatie van de leefbaarheidsgroep is gepland op 17 mei a.s. Fred en Henk
zullen namens het bestuur aanwezig zijn.
17. Railcontainerterminal Valburg (Knoop 38)
Zoals al is vermeld zal het WPEZ de bewoners in Eimeren op de hoogte brengen van de
ontwikkelingen.

DIVERSE ONDERWERPEN
18. Volgende bestuursvergadering(en)
zal zijn op 28 juni .
Afgesproken wordt dat in oktober of november een bewonersavond wordt georganiseerd.
Doel: terugblikken en vooruitkijken.
19. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

