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Onderwerpen:
* Buurt drijft ‘boeven’ in handen politie
* Tijdelijke woningen en OBC naar Vinkenhof

Buurt drijft ‘boeven’ in handen politie
Met de buurtpreventie in de buurten Wuurde en Zuiling zit het wel goed. In goede samenwerking
tussen leden van WhatsApp-groepen en het Buurtpreventieteam zijn maandag 30 januari rond
18.30 uur twee ‘boeven’ in de val gelokt en kon de politie hen inrekenen.
Dit alles gebeurde tijdens een oefening waarbij politie en wijkbewoners samen zijn opgetrokken. In
werkelijkheid waren de twee verdachte figuren leden van het politieteam.
Nadat de twee verdachte personen via WhatsApp-groepen waren gesignaleerd volgde er een
reeks van meldingen van buurtbewoners met informatie over gedrag van de ‘boeven’ en de plaats
waar zij zich bevonden. Voor leden van het surveillerende Buurtpreventieteam Wuurde/Zuiling was
deze informatie voldoende om onraad te voorkomen en de politie in staat te stellen hun collegiale
boeven in te rekenen.
De oefening is dezelfde avond in het gemeentehuis met alle betrokkenen geëvalueerd. Namens de
gemeente Overbetuwe werden de helden van het Buurtpreventieteam beloond met een
waardebon (foto: leden buurtpreventieteam met ‘boef’).
Meer informatie over buurtpreventie is te lezen op http://wpelstzuid.nl/buurtpreventie

Leden Buurtpreventieteam Wuurde/Zuiling met de ‘boef’

Tijdelijke woningen en OBC naar Vinkenhof
Recent werden bewoners in Elst-Zuid verrast met de
berichtgeving van de gemeente Overbetuwe dat het terrein
‘Vinkenhof’ is voorbestemd voor de bouw van 20
doorstroomwoningen en nieuwbouw voor het Over Betuwe
College (OBC). Ook voor het bestuur van ons Wijkplatform
was dit nieuws.
Het plan is medio dit jaar 20 nieuwe woningen te plaatsen
met als toegangsweg de Schenkelskamp. De woningen
krijgen een tijdelijk karakter voor een periode van
maximaal 10 jaar. Van de 20 woningen worden er 5
bestemd voor vluchtelingen met een verblijfsstatus.
De plannen voor een nieuw OBC moeten nog worden
uitgewerkt. Het gaat hier om een voorkeurslocatie en het is
nog niet bekend hoe de nieuwe school eruit gaat zien,
wanneer het klaar is en wat er gebeurt met de
erfafscheiding aan de achterkant.
Zowel van gemeentezijde als van de directie van het OBC
is toegezegd dat wijkbewoners worden betrokken bij de
uitwerking van de plannen.
Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente
Overbetuwe.
Als belangenorganisatie van wijkbewoners stellen wij het
op prijs reacties te ontvangen op de voorgenomen
bouwplannen. Klik hiervoor door naar:

https://wpelstzuid.nl/tijdelijke-woningen-en-obc-naar-vinkenhof/
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