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Interactieve bewonersavond: veel inspiratie!
De Interactieve bewonersavond Elst-Zuid op 21 november jl. in
Het Wapen van Elst heeft aan de verwachtingen voldaan. Een
goede opkomst, wijkbewoners die met veel enthousiasme
projecten presenteerden, schrijfster Klaske Bakker een mooi
verhaal en een gezellige sfeer. Conclusie: wij weten weer wat
meer wat er in Elst-Zuid zich afspeelt en wie zich daarvoor
vrijwillig inzetten.
Veel inspiratie is ook te halen uit de wenskaarten die door 81
van de 100 aanwezigen in een kerstboom zijn gehangen. Bij
het verwerken van de wenskaarten zijn interessante conclusies
te trekken, namelijk:
* 93 % vindt dat jongeren meer moeten worden
betrokken bij onze leefomgeving;
* 86 % is van mening dat faciliteiten voor ‘Ontmoeten’ in
Elst(-Zuid) aandacht moet krijgen;
* de bereidheid om zich in te zetten voor buurt of wijk is
groot. Veertien wijkbewoners die nog geen betrokkenheid
hadden met het Wijkplatform hebben zich aangemeld;
* verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. De
verkeerssituatie in De Halve Morgen, Dorpsstraat en de
Valburgseweg (bij AH) scoren hoog, maar ook diverse
andere situaties zijn gemeld;
* er moet meer gehandhaafd worden vindt een groot aantal
wijkbewoners. Vooral voor foutparkeren, vuurwerk
afsteken en honden mag meer worden bekeurd. In het
laatste geval voor honden die loslopen en poepen op
plekken waar dat niet is toegestaan.
* het aantal reacties over openbaar groen is beperkt. Wat
opvalt zijn wensen om meer groen op het veld Morel/
Wijnkers
* als overige aandachtspunten wordt o.a. genoemd: meer
strooien bij gladheid, meer jonge ouders betrekken bij het
Wijkplatform en meer aandacht voor duurzaamheid.
Hoe verder?
Als bestuur gaan wij een traject uitzetten waarbij in principe alle
ontvangen reacties aandacht krijgen.

Grote belangstelling

Info. van bewoners voor bewoners

Een boom vol wensen

Het uitgangspunt is dat bewoners in gelegenheid worden gesteld samen van gedachten te
wisselen als het gaat om meer omvangrijke onderwerpen en zich ook in gaan zetten vraagstukken
op te lossen. Wij houden je over dit alles op de hoogte.

Nieuws van bestuur
Afgelopen woensdagavond heeft het bestuur vergaderd. Er is gesproken over de samenstelling
van het bestuur, het succes van onze communicatiemiddelen, stand van zaken op het gebied van
verkeersveiligheid, subsidieaanvraag Park de Wuurde en een bijeenkomst over buurtpreventie.
Meer is te lezen op de website (onder Bestuur/Verslagen) in het verslag van de
bestuursvergadering van 30 november 2016
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