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Onderwerpen:
* Ze komen maandag allemaal! Jij toch ook?
* Valburgseweg wordt veiliger
* Gemeente pakt overtlast hondenpoep aan

Ze komen maandag allemaal! Jij toch ook?
Wijkbewoners uit Elst-Zuid komen maandagavond naar Het Wapen van Elst en
verstrekken informatie over Buurtpreventie, Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in
de wijk. Projecten waar zij actief bij zijn betrokken.
Maar ook de wethouder, wijkagent, jongerenwerker, buurtsportcoach, schrijfster
Klaske Bakker en in de wijk wonende leden van de gemeenteraad zijn er. Zij
praten graag over aandachtspunten in de wijk.
Het wordt een interactieve avond en ze komen dus allemaal! Jij komt toch ook?
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. Kom op tijd zodat je
van een kopje koffie kan genieten voordat het programma begint. De deuren van de zaal staan
vanaf 19.30 uur voor je open.
Meer informatie is te lezen op wijkplatformelstzuid.nl of bel 06 23930249.

Valburgseweg wordt veiliger
Nadat de gemeenteraad zich vorige week dinsdag al heeft uitgesproken
over de problematiek rond het verkeer op de Valburgseweg tussen
Smidsstraat en Kokkeland (bij AH en Action) heeft wethouder Jan van
Baal zich duidelijk uitgesproken.
Dat gebeurde tijdens een overleg maandag jl. in aanwezigheid van een
vertegenwoordiging van ons Wijkplatform en leden van de CDAraadsfractie, Frank Evers en Aad Noordermeer.
De volgende maatregelen zijn door de wethouder in gang gezet.
* zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen AH en Action vanaf de
achterzijde van de panden worden bevoorraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat het OBC ruimte
vrijmaakt voor toegang tot het achterterrein. Hierover is de wethouder met het OBC in gesprek.
* er is al opdracht gegeven voor een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek voor dat deel van
de Valburgseweg en directe omgeving. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van ons
Wijkplatform.
* horeca-ondernemers zetten zich in de plaats van de terrassen zodanig in te richten dat er meer
ruimte beschikbaar komt voor voetgangers en andere gebruikers van de stoepen.
Ons Wijkplatform is tevreden met de voorgenomen maatregelen en hoopt op een spoedige
verbetering van de verkeerssituatie. Wij worden door de gemeente op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is melden wij dat o.a. op wijkplatformelstzuid.nl

Gemeente pakt overtlast hondenpoep aan
De gemeente gaat de overlast van hondenpoep aanpakken. Als een
hond niet is aangelijnd waar het moet of een hond poept op een plek
waar het niet is toegestaan, dan volgt er een fikse bekeuring. Deze kan
varieren van 90 tot 140 euro.
Als hondenbeziiter ben je er niet blij mee als je dat overkomt. Hetzelfde
geldt dat wijkbewoners er niet blij mee zijn als zij geconfronteerd worden
met hondenpoep op plaatsen waar dat niet hoort. En dan die spelende
kinderen die in hondenpoep trappen of vallen. Erg smerig.
Verzoek aan alle hondenbezitters in Elst-Zuid: laat je hond aangelijnd uit
en zorg dat de hond poept op een plek waar dat hoort. Lukt dat een
keertje niet zorg dan dat je de uitwerpselen netjes opruimt. Veel
wijkbewoners zullen je dankbaar zijn.
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