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Onderwerpen:
- Informatieavond WhatsApp beheerders in Overbetuwe
- De Wuurde wordt meer ingericht als 30-km weg
- Wijkplatform zoekt lid dagelijks bestuur

Informatieavond WhatsApp beheerders in Overbetuwe
Elst-Zuid is momenteel het doelwit van criminelen die inbreken
in woningen en auto’s. In onze wijk zijn al diverse Whatsappgroepen actief waarmee wijkbewoners de kans op inbraak
samen proberen te reduceren. Het is ons ook bekend dat in
enkele buurten nieuwe initiatieven ontstaan voor het vormen van
een Whatsapp-groep.
Op 20 april vindt er een bijeenkomst plaats over de veiligheid in
uw wijk met behulp van de Whatsapp groepen die in diverse
wijken actief zijn.
Op deze avond is de politie aanwezig en ook een Whatsapp beheerder uit de wijk
Datum:
20 april van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:
Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA Elst.
Het doel van deze bijeenkomst is o.a.:
•
Praktijkverhalen over inbrekers die zijn opgepakt met behulp van WhatsAppA in
Overbetuwe
•
Hoe herken je verdachte situaties en gedrag (1000 ogen)
•
Wat gebeurt er met uw melding
•
Wanneer bel je 112 en wanneer 0900-8844
•
Waar zitten de beheerders. Zet uzelf op de digitale kaart
Alle beheerders, maar ook als u belangstelling heeft om beheerder te worden in uw wijk bent u van
harte welkom! Aanmelden kan via de website van de gemeente Overbetuwe.
Meer informatie over Whatsapp-groepen is ook te lezen op www.wijkplatformelstzuid.nl

De Wuurde wordt meer ingericht als 30-km weg
Op initiatief van wijkbewoners in Elst-Zuid wordt De Wuurde
binnenkort aangepast. Onder de vlag van Wijkplatform Elst-Zuid is
met de gemeente Overbetuwe overeenstemming bereikt over het
aanpassen van de 30-km weg. Binnen een termijn van enkele
weken wordt de wegmarkering duidelijker aangebracht en worden
verkeersborden vervangen. Het huidige aantal wegversmallingen
wordt met twee uitgebreid. Voor meer informatie wordt verwezen
naar www.wijkplatformelstzuid.nl

Wijkplatform zoekt lid dagelijks bestuur
Vrijwilligerswerk is nuttig en moet vooral ook voldoening geven. Het
werk moet in tijd goed te doen zijn, want dan blijft het leuk. Als de
belasting in tijd en werkdruk te groot wordt is dat niet goed voor de
vrijwilliger en het maakt de organisatie kwetsbaar.
Het bestuur van het wijkplatform streeft naar een volwaardige
bezetting. Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris tevens waarnemend penningmeester, 2e
secretaris en een bestuurslid Communicatie.
Wij zijn op zoek naar een wijkbewoner die zich wil inzetten voor het

leef- en woonklimaat in Elst-Zuid. Als lid van het dagelijks bestuur zoeken wij vooral iemand met
daadkracht, (enige) ervaring in het besturen van een vrijwilligersorganisatie en vooral ook veel
enthousiasme. Heeft u belangstelling of kent u iemand die geïnteresseerd is in een functie in ons
dagelijks bestuur?
Neem dan contact op met onze secretaris, Eddie van Hattum, T 06 23930249 of E
elstzuidonzewijk@gmail.com. Hij maakt graag tijd vrij voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Met vriendelijke groet,
namens St. Wijkplatform Elst-Zuid
Fred Bootsma
Voorzitter

Eddie van Hattum
Secretaris

Tel. Secretariaat: 06 23930249
Email: elstzuidonzewijk@gmail.com
Website: www.wijkplatformelstzuid.nl
N.B.:Omdat wij over een beperkt aantal emailadressen beschikken bereiken wij veel wijkbewoners niet
d.m.v. deze mail. Wellicht kent u wijkbewoners die ook geïnteresseerd zijn in informatie over onze wijk. Wilt u
dan zo vriendelijk zijn dit bericht door te sturen. Wil men graag de nieuwsbrief persoonlijk ontvangen dan kan
men een mail sturen aan bovenstaand mailadres, wij nemen u dan graag op in ons bestand.

