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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 13 maart 2017
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)
Partner: Ria Bernardus (wijkagent)
Afwezig met kennisgeving:
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.

BESTUURSZAKEN

2. Vaststellen verslag d.d. 24 januari 2017
N.a.v. verslag:
- Bij de volgende agenda moet ook als agendapunt ‘Nieuws van de wijkagent’ worden
opgenomen. Aktie secretariaat
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Belangrijke ingekomen stukken
Worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Terugblik externe contacten
Dit agendapunt wordt bij de volgende diverse onderwerpen besproken.
5. Financiën
De rekeningen zijn allemaal voldaan. Er wordt afgesproken dat één keer in de drie
maanden een financieel verslag wordt ingebracht door de penningmeester. De
toegezegde 3000 Euro van de gemeente i.z. de natuurspeeltuin is nog niet bijgeschreven
op de rekening.
6. Communicatie
- website
Het contract met provider Strato wordt per 14 maart opgezegd. Aktie Carien. De
website wordt in het vervolg door Carien in eigen beheer gehost.
- facebook
De facebookpagina wordt goed bezocht.
- persberichten
Vooral over de Vinkenhof zijn diverse persberichten geweest.
- online nieuwsbericht(en) naar email adressen
Ongeveer om de twee weken gaat er een nieuwsbericht uit.
- rollup banner
Eddie heeft bij de Oostbetuwse Uitdaging een aanvraag gedaan voor het project
8 uur overwerk’ van professionele bedrijven. Dit is echter niet goedgekeurd.
17 Maart is er een vergadering van de matchgroepen en daar ligt misschien wel een
kans.
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7. Taakverdeling en werkwijze bestuur

- 28 februari heeft Anja een thema-avond taken en werkwijze bestuur georganiseerd.
Het was een goede en leerzame avond waarin de betrokkenen hun eigen
kwaliteiten en valkuilen moesten benoemen.
- Marjolein wil graag een bijeenkomst met als doel een informele kennismaking.
Een optie is om met het hele bestuur een bezoek te gaan brengen naar een (voorbeeld)
ontmoetingscentrum buiten de gemeente Overbetuwe.
- Fred geeft aan volgend jaar mei, als het WPEZ 10 jaar bestaat, te willen stoppen
als voorzitter. Via ons netwerk zal gezocht worden naar een opvolger die misschien eerst
een tijdje mee kan lopen.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN
7a Nieuws van de Wijkagent (ingelast agendapunt)
- Ondanks dat het rustiger is in Elst Zuid met autoinbraken kan het zijn dat de
gemeente het WPEZ vraagt de vier aangekochte camera’s in te zetten voor
het signaleren van ongewenste situaties.
- Ria geeft aan dat het aantal fietsdiefstallen toeneemt in Elst. Verder lijkt het
buurtpreventieteam in Elst Zuid zijn dienst te bewijzen. Het is een stuk rustiger
geworden.

8. Terug-en vooruitblik politiek proces bouwplannen ‘Vinkenhof’

Het is gebleken dat er tijdens het voorbereidend overleg niet geluisterd wordt
naar bewoners en de oppositie die moeite hebben met de bouw van de 20 tijdelijke
woningen waarvan er 5 bestemd zijn voor statushouders. De Pas zou hiervoor meer
geschikt zijn. Er wordt voorbij gegaan aan een democratisch proces en
het vertrouwen in dit politiek/bestuurlijk proces wordt er niet beter op. Woensdag
14 maart om 19.30 uur is er een Raadsvergadering over dit onderwerp. Het WPEZ tekent
geen bezwaar aan maar faciliteert wel de bewoners. Fred, Eddie,Carien en Meta wonen
de vergadering namens het bestuur bij.

9. Initiatiefnotitie ontmoeten
- Er blijkt draagvlak te zijn bij diverse politieke partijen over het onderwerp ‘Ontmoeten’.
- Ook het gesprek bij de bibliotheek is gunstig verlopen. Het management is bereid
betrokken te blijven bij vervolg-stappen.
- Er is gesproken met Matthijs van Doorn van de gemeente. Zijn bevindingen bespreekt hij
met Merijn v.d. Mooren. O.a. gaat het over de vraag in welke procedure het initiatief
past.
- De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) is een optie voor een (behoefte-)onderzoek.
- De raadsfractie van D66 heeft aangegeven dat het misschien ook een VVV functie zou
kunnen vervullen.
- Het bestuur van KBO Overbetuwe afdeling Elst, steunt ons initiatief en laat weten graag
hierover in gesprek te willen gaan.

10. Park de Wuurde

- Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde gaat de plannen voor een Kabouterpad
concreter maken. Marjolein oppert het idee om eens te gaan kijken in BeekUbbergen waar een kabouterpad is.
- De subsidie bij de gemeente is aangevraagd via Merijn. Carien informeert bij Merijn hoe
de zaken ervoor staan.
- Er is contact met de gemeente over nieuwe struiken bij het insectenhotel.
Carien neemt contact op met Martijn Stip m.b.t. de struiken en het planten ervan.
- 22 Maart is het Boomfeestdag. In het park wordt dan een nieuwe boom geplant
door de wethouder. Schoolkinderen van De Ark zullen er ook bij zijn. Henk maakt foto’s.
Carien mailt de tijd nog door.
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11. Onderzoeksrapport ‘Analyse Dorpsstraat Elst’
Goudappel Coffeng BV heeft een rapport uitgebracht aan de gemeente over o.a. het
parkeren in de Dorpsstraat in Elst. Uit het onderzoek blijkt dat de parkeerprofiel van ruim
naar krap is gegaan. Ook is gebleken dat er voor de fietsers hinder ontstaat als er een
geparkeerde naar achteren rijdt. Dit geeft lange wachttijden bij het in en uit parkeren. Er
zijn verschillende oplossingen denkbaar om de hinder te beperken. Hiervoor geeft het
bureau aan dat nader onderzoek nodig is.

12. Watbeters voor Elst Zuid?

Dorpsraad Heteren heeft Fred benaderd of het WPEZ interesse heeft voor WatBeters.
Het is een energiecollectief. Een mogelijke optie voor een toekomstige bewonersavond.
Op de aktielijst plaatsen. Aktie secretariaat.

13. Verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH/Action)
Meerdere malen is er een overleg geweest met o.a. wethouder Van Baal over de
onveilige situatie op de Valburgseweg. Er is niets gebeurd sindsdien. Volgens de
wethouder wacht men op een terrasplan van de horecaondernemers. Fred en Eddie
hebben 30 maart een gesprek met wethouder Van Baal. Wederom wordt dit onderwerp
wederom aan de orde gesteld.

11. Laden en lossen Aldi in Halve Morgen

Bij John Macleane is een gesprek geweest over dit onderwerp. Henk en Eddie zijn
namens het WPEZ aanwezig geweest. De Aldi was niet aanwezig. Eddie heeft
de Aldi daarover bericht en nu is de Aldi wel betrokken bij de problemen die
aanwonenden van de Halve Morgen ervaren. Er volgt binnenkort ook een gesprek met
een bewoner, de regiomanager en de filiaalchef van Aldi. De gemeente zal een niet
parkeren kruis voor de parkeerkelder van de bewoners aanbrengen.

12. Land van Tap

Henk en Eddie hebben een gesprek gehad met drie verontruste bewoners van
over de toekomst van het Land van Tap. Wat gaat daar allemaal gebeuren?
Afgesproken is dat WPEZ een overleg organiseert en nodigt daarvoor o.a. wethouder
Van Baal en een vertegenwoordiging namens de bewoners uit.

Zonodig te behandelen onderwerpen
Punt 16 tot en met 19 zijn niet behandeld.
Overige Onderwerpen
20. Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering is 13 april 2017.
21. Rondvraag en sluiting
- Eddie; In 2018 is Elst Zuid aan de beurt voor de speeltoestellen. Marjolein, Paddy,
Carien, Eddie en Meta gaan zich hiermee bezig houden. Eddie stuurt een
datumprikker rond voor een bijeenkomst over dit onderwerp.
- Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar komst.
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