Verslag bestuursvergadering d.d. 6-6-2017
Aanwezig:
Fred Bootsma (vz)
Henk ten Westenend (vice-vz)
Paddy Boeren (bestuurslid)
Carien Klein Breteler (bestuurslid)
Ria Bernardus (wijkagent)
Afwezig:
Eddie van Hattum (secr)
Meta van Hattum (2e secr)
Marjolein de Rijk (bestuurslid)
Kopie verslag voor:
Merijn van der Mooren (kernenadviseur)
Anja Slendebroek (kernenestafette)
ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.
Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
BESTUURSZAKEN
2. Vaststellen verslag bestuursvergadering d.d. 13 april 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Belangrijkste ingekomen stukken.
E-mail bewoner Zoetendaal, onveilige verkeerssituatie
E-mail Anja Slendebroek, rollen en vergaderstructuur bestuur
E-mail bewoners, Vinkenhof
E-mailwisseling en persbericht ontmoeten
Stukken worden bij de desbetreffende agendapunten behandeld.
4. Communicatie
Nieuwe e-mailadressen zijn nog niet allemaal ingesteld. Voorlopig bekende e-mailadressen
gebruiken.
Carien gaat naar de workshop persbericht schrijven van de OverBetuwse Uitdaging.
5. Overige bestuurszaken
Gezellige bestuursactiviteit tegen inhoudelijke achtergrond wordt door Marjolein
georganiseerd. Voorstel: ronde langs speeltuinen Elst-Zuid met lunch op een
zaterdagochtend. Na de zomervakantie.
Terugblik op sessie van Anja Slendebroek en mail van Anja over rollen bestuur,
vergaderstructuur en dergelijke. Bespreken als alle bestuursleden aanwezig zijn.
TE BEHANDELEN ONDERWERPEN
6. Nieuws van de wijkagent
Elst op Stelten was erg druk. E.e.a. was goed georganiseerd. Er was een bewaakte
fietsenstalling geregeld maar daarvan zouden nog meer mensen gebruik mogen maken.
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Nieuw initiatief: wijkagent dichter bij de mensen. Aftrap was bij het gemeentehuis tijdens de
markt.
Buurtpreventie nog steeds actief. Er komen nieuwe mensen bij. Daarvoor wordt een korte
instructie bijeenkomst georganiseerd. Buurtpreventie heeft zeker effect. Het aantal
inbraken is gedaald.
Op 20-06 is er een fietstocht, speciaal voor elektrische fietsen. Start vanaf de pas.
Georganiseerd door de fietsbond i.s.m. de gemeente.
E-mail bewoner Zoetendaal onveilige verkeerssituatie. In het algemeen hoe te handelen bij
meldingen onveilige situaties (verkeer en groen). Het wp kan dit niet oplossen.
Onafhankelijk blijven en terugkoppelen naar de partij waar het probleem thuis hoort of
opgelost kan worden bv gemeente. Politie kan bv bij “te hard rijders” alleen “op heterdaad”
iets doen.
7. Proces bouwplannen ‘Vinkenhof’
Politieke partijen en wijk comité houden ons op de hoogte.
8. Initiatiefnotitie ‘Ontmoeten’
Er is een artikel in de Gelderlander gepubliceerd over ontmoeten. Er is niet juist geciteerd
en er zijn verkeerde conclusies getrokken. Met betrokken partijen waaronder collega wp’s
is telefonisch en per mail contact geweest. Voorlopig geen actie. Na de zomervakantie
overleg plannen met betrokken partijen.
9. Park de Wuurde
Er wordt gewerkt aan het kabouterpad en het insektenhotel. Subsidie Kernen is toegekend,
subsidie FMI wordt heroverwogen, subsidie provincie wordt aan gewerkt.
10. Land van Tap
Omwonenden hebben een gesprek gehad met wethouder van Baal op 10 mei jl. Geen
nieuwe feiten te melden.
11. Laden en lossen Aldi en
12. Verkeerssituatie Valburgseweg en
13. Voortgang groot onderhoud N836
Geen nieuws
14. Project Knoop38
Na de zomervakantie Ed Kremers uitnodigen voor een bestuursvergadering.
15. Natuurspeeltuin Rozenkamp
Heleen en Eva en andere wijkbewoners zijn actief.
Eva en Carien hebben binnenkort een gesprek met de gemeente over afstemming o.a.
veiligheid en grond.
OVERIGE ONDERWERPEN
16. Volgende bestuursvergadering(en)
Maandag 3 juli 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. Locatie: Onder de Toren, Elst
17. Rondvraag en sluiting
Geen vragen en/of opmerkingen.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar komst.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

