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Onderwerpen:
* Natuurlijk ......... spelen! Woensdag a.s. in ‘Stap voor Stap’
* Verkeersveiligheid Valburgseweg (bij AH en Action)
* Buurt Elst actief in ‘Boeven vangen’
* In voorbereiding: Avond voor beheerders Whatsapp-groepen en buurtpreventieteam

Natuurlijk...... spelen!
Woensdag a.s. in ‘Stap voor Stap’
Er wordt een plan ontwikkeld voor een kleine natuurspeeltuin achter de Rozenkamp in Elst-Zuid.
Gemeente Overbetuwe en ons Wijkplatform hebben toegezegd waar nodig en mogelijk
medewerking te verlenen.
In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin
vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. In een natuurspeeltuin zijn geen
voorgebouwde schommels en glijbanen. Het plan is in de winter of het vroege voorjaar
‘kunstwerken’ met wilgentenen te bouwen. Wat er gebouwd gaat worden bepalen de kinderen die
de speelplek straks gaan gebruiken. Wanneer alles klaar is hangt ook af van het aantal helpende
handen.
Brainstormsessie met kinderen (volwassenen zijn ook van harte welkom)
Woensdag 14 december a.s. van 15.30 tot 16.30 uur kunnen belangstellenden kennismaken met
het initiatief en wordt er gewerkt aan een plan waarbij kinderen een belangrijke stem hebben.
Iedereen is welkom in Basisschool Stap voor Stap, Kruisakkers 3. De organisatie is in handen van
de initiatiefnemers Eva Remke en Heleen Wielders.
Meer informatie is te lezen op wijkplatformelstzuid.nl

Bankje van wilgentenen

Hutje bouwen van wilgentenen

Oude boomstam: leuk klimrek

Verkeersveiligheid Valburgseweg (bij AH en Action)
Vorige week zijn tijdens een overleg met ondernemers, de gemeente Overbetuwe en de
Wijkplatforms Elst-Noord en Elst-Zuid enkele maatregelen afgesproken waardoor de
verkeersveiligheid op dat deel van de Valburgseweg wordt verbeterd. Een aantal parkeerplaatsen

wordt opgeheven waardoor de weg voor het doorgaand verkeer voor een deel wordt verbreed.
Ook worden speciale parkeerplaatsen aangelegd voor het laden en lossen van (vooral)
bestelbusjes. Deze maatregelen hebben de instemming van wethouder Jan van Baal en gelden
voorlopig voor een proefperiode van een halfjaar.

Buurt Elst actief in “Boeven vangen”.
Een groot aantal auto-inbraken heeft de afgelopen weken geleid tot
veel onrust in de woonwijken Westeraam en Elst-Zuid. Airbags en
navigatiesystemen waren veelal de buit. Wijkplatforms en
buurtbewoners gaven bij politie en gemeente aan dat ze er schoon
genoeg van hadden en wilden ook actief iets doen om de inbrekers
te weren uit hun wijken.
Afgelopen weekend is samen met toezichthouders en
buurtbewoners gedurende 3 nachten “gesurveilleerd”. Deze
gezamenlijke aanpak heeft jammer genoeg niet geleid tot het
aanhouden van inbrekers. Er is in deze nachten echter ook niet
ingebroken.
Whatsapp-groepen
In Elst-Zuid zijn een groot aantal Whatsapp-groepen actief. Deze app-groepen zijn een belangrijk
hulpmiddel om de communicatie van mogelijk verdachte situaties bij elkaar onder de aandacht te
brengen. Je kunt je met een App-groep aanmelden op de site van de gemeente Overbetuwe via de
link: http://www.overbetuwe.nl/Wonen_verkeer_en_veiligheid/Veiligheid/Watch_App
Meer is te lezen op wijkplatformelstzuid.nl.

In voorbereiding:
Avond voor beheerders Whatsapp-groepen en buurtpreventieteam
Op initiatief van Wijkplatform Elst-Zuid wordt samen met de gemeente Overbetuwe en Politie een
bijeenkomst voorbereid voor beheerders van Whatsapp-groepen en leden van het
Buurtpreventieteam in Elst-Zuid. De desbetreffende wijkbewoners kunnen binnenkort de
uitnodiging met meer informatie tegemoet zien. De bijeenkomst staat in de agenda voor
maandagavond 30 januari 2017.
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