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Interactieve bewonersavond Elst-Zuid op 21 november a.s.
Jij komt toch ook?
Staat het al in je agenda? Als de voortekenen niet bedriegen wordt het een nuttige en goed
bezochte avond met een informatief programma waar iedereen die verbonden is met de wijk
Elst-Zuid geïnspireerd door raakt.
Wat gaan we doen?
Andere wijkbewoners ontmoeten en met elkaar in gesprek over
zaken die jij en andere bewoners belangrijk vinden. Of dat nu gaat
over jongeren, te hard rijden, openbaar groen, de komst van een
railterminal, speelgelegenheden of de parken in Elst-Zuid, alles is
bespreekbaar.
Intratuin Elst heeft een mooie boom beschikbaar gesteld waarin
iedereen zijn of haar wens(en) voor 2017 in kan hangen. Niet
alleen leuk, maar voor ons Wijkplatform belangrijke input voor het
activiteitenprogramma van het komende jaar.
Schrijfster Klaske Bakker - woont ook in Elst-Zuid - leest een
speciaal voor deze avond geschreven (kort) verhaal voor dat zich
afspeelt in Elst. Dus voor iedereen van ons herkenbaar.
Natuurlijk biedt Wijkplatform Elst-Zuid een kopje koffie en een
drankje aan.
Wie komen er nog meer?
Behalve wijkbewoners zal de jongerenwerker, buurtsportcoach en
onze wijkagent aanwezig zijn. Ook de gemeente Overbetuwe is goed vertegenwoordigd met
wethouder Ben Ross (portefeuille kernenbeleid), de kernenadviseur, coördinator WhatsAppgroepen en 5 leden van de gemeenteraad die in Elst-zuid woonachtig zijn.
Waar en wanneer is het ook alweer?
De interactieve avond wordt op maandag 21 november gehouden in Het Wapen van Elst,
Dorpsstraat 28 in Elst en begint om 20.00 uur. Toegang is gratis en iedereen die zich verbonden
voelt met de wijk Elst-Zuid is van harte welkom. Meer informatie is te lezen op
wijkplatformelstzuid.nl of bel 06 23930249.

Verkeersveiligheid krijgt aandacht
Valburgseweg (bij AH en Action)
Al langere tijd maken verkeersdeelnemers op dit deel van de
Valburgseweg zich zorgen over de verkeersveiligheid.
Wijkplatform Elst-Zuid heeft de bevindingen van bewoners
geïnventariseerd en neergelegd in een in maart uitgebracht
rapport (te lezen op wijkplatformelstzuid.nl). Ook is het college
van B&W met onze brief van 6 mei jl. verzocht een onderzoek
naar de verkeersveiligheid in te stellen.
Tot groot genoegen van ons Wijkplatform is dit vraagstuk
afgelopen dinsdag aan de orde gesteld tijdens de Algemene
Beschouwingen van de gemeenteraad. Wethouder Jan van
Baal heeft de Raad toegezegd naar een oplossing te zoeken
voor het laden en lossen van winkels en horecagelegenheden. Ook vertelde de wethouder dat de horecaexploitant de situering van de terrassen beziet zodat
voetgangers minder gedwongen worden richting straat uit te
wijken.
Kortom: er wordt naar betere oplossingen gezocht.
Aardig van de wethouder is dat ons Wijkplatform wordt bedankt voor de energie die wij als
bewoners in dit vraagstuk hebben gestopt.
Wij houden je op de hoogte hoe dit verder gaat.

Bevoorraden Aldi ‘Posthuys’
Vooral direct omwonenden hebben veel bezwaren geuit tegen
het plan van Aldi het laden en lossen via de Halve Morgen te
laten plaatsvinden. Nu dit toch is gerealiseerd en enige tijd
ervaring is opgedaan met deze situatie blijken bewoners uit de
Halve Morgen de overlast teveel te vinden. Op korte termijn
vindt hierover een gesprek plaats in aanwezigheid van
wethouder Van Baal, de Aldi, een delegatie van bewoners en
ons Wijkplatform.
Heb jij één of meerdere ervaringen die van belang zijn voor dat
gesprek, laat het ons dan vooral weten.

Wijkplatform en Facebook: aantal likes groeit
gestaag
Sinds enkele weken maken wij gebruik van een Facebook-accountant. Het
aantal likers groeit gestaag. Ben je ook Facebookgebruiker en nog niet bekend
met onze Facebookpagina? De pagina van Wijkplatform Elst-Zuid is https://
www.facebook.com/wpelstzuid/.
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