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Onderwerpen:
* Werkzaamheden park de Wuurde
* Natuurspeeltuin Rozenkamp nadert realisatie
* Bestuur doet aan teambuilding
* Gemeenteraad 14 maart a.s.: Tijdelijke woningen naar Vinkenhof. Of toch niet!

Werkzaamheden park de Wuurde
Eind februari heeft het waterschap de vijver uitgebaggerd. Met groot
materiaal, een varende slibvanger, kraan en trailer is de aannemer bezig
geweest om het bodemslib te verwijderen en af te voeren. Het gras is
tijdens de werkzaamheden beschermd met grote zeilen en de toegang was
afgedekt met stalen rijplaten.
Een aantal bomen zijn vanwege ziekte en overlast gekapt. Voor 1 april wil
de gemeente een aantal nieuwe bomen planten. De bomen langs het
Galgepad zijn gekapt vanwege overlast. Er is een afweging gemaakt tussen
verschillende belangen en daarom zijn er 4 bomen gekapt en worden 5
nieuwe Magnolia Kobus bomen geplant. Helaas is de fraaie boom dichtbij
het plateau van de vijver ook gekapt vanwege ziekte.
Boomfeestdag 22 maart
Tijdens de boomfeestdag op 22 maart wordt een nieuwe boom geplant ter
vervanging van de gekapte boom bij het plateau. Stichting natuur en milieu educatie (NME)
Overbetuwe organiseert de boomfeestdag in de Overbetuwe. Met educatie stimuleert NME
Overbetuwe enthousiasme en aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid onder scholieren van
het basisonderwijs in de gemeente Overbetuwe. Leerlingen van Basisschool de Ark en wethouder
Ben Ross zullen tijdens de boomfeestdag behalve de nieuwe boom ook een aantal struiken
planten.
Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde
De Leefbaarheidsgroep komt maandag 6 maart weer bijeen. Op de agenda staan o.a.
onderwerpen als subsidiemogelijkheden, insectenhotel en kabouterpad.
De Leefbaarheidsgroep heeft het in juni 2016 uitgebrachte "Plan Park de Wuurde’ namens een
grote groep wijkbewoners uitgebracht. Dit plan wordt in samenwerking met de gemeente
Overbetuwe uitgevoerd. Meer lezen: https://wpelstzuid.nl/project-park-de-wuurde/

Natuurspeeltuin Rozenkamp nadert realisatie
Het initiatief van Eva Remke en Heleen Wielders om een speeltuintje aan te
leggen met vooral natuurlijke elementen heeft de afgelopen weken flinke
vorderingen gemaakt. Er is overeenstemming met de beheerder van de
gemeente en een belangrijk deel van de financiering is van de gemeente

Overbetuwe verkregen via een subsidie uit het fonds ‘Kracht van de Kernen’. Een aanvullend
subsidieverzoek is in voorbereiding zodat alle geraamde kosten kunnen worden gedekt. De
inbreng van buurtbewoners is een belangrijke impuls voor het realiseren van de natuurspeeltuin.
De vele uren vrijwilligerswerk, de bijdrage van de buurtvereniging en het op een slimme manier
beschikbaar krijgen van materialen vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde van ca. 6000
euro.
De aan te leggen natuurspeeltuin gaat onderdeel uitmaken van de bestaande speeltuin/sportveld
Rozenkamp. in het plantsoen aan de zuidkant komt een vrije speelplek om hutten uit wilgentakken
te kunnen bouwen. Aan deze westkant komen buizen in een zandheuvel en in de zandbak komt
een waterspeelplaats met een pomp op een heuvel waar vandaan de waterloop eindigt in de
zandbak.

Bestuur doet aan teambuilding
Wijkplatform Elst-Zuid straalt ambitie uit. Dat blijkt
uit een toenemende betrokkenheid van
wijkbewoners en de belangstelling voor
bestuursfuncties. Onlangs is Paddy Boeren
toegetreden als penningmeester en Marjolein de
Rijk als bestuurslid, waarmee het bestuur uit een
zevental leden is samengesteld.
Ambitie, daadkracht en betrokkenheid zijn factoren
die ook de gemeente Overbetuwe verwacht van een
krachtige kern. Maar bovenal is een goede bestuurlijke organisatie van belang om
als belangenorganisatie samen met bewoners(groepen) te kunnen optreden in de
wijk Elst-Zuid. Tegen die achtergrond is het goed om binnen het bestuur elkaars
motivatie, kwaliteiten en valkuilen te leren kennen en die vooral met elkaar te
delen. Dat gebeurde op dinsdagavond 28 februari in sociaal-cultureel centrum ‘De
Wieken’. Met veel dank aan Anja Slendebroek die de avond op een inspirerende
wijze leidde. Anja deed dat in het kader van de Overbetuwse Kernenestafette
waaraan ons Wijkplatform dit jaar deelneemt.

Gemeenteraad 14 maart a.s.:
Tijdelijke woningen naar Vinkenhof. Of toch niet!
De plannen voor het bouwen van 20 tijdelijke doorstroomwoningen en een nieuw te bouwen
scholencomplex voor het OBC stuiten op veel weerstand van wijkbewoners. Dinsdag 14 maart
behandelt de gemeenteraad agendapunt ‘Realisatie tijdelijke woningbouw Elst en Zetten” als
bespreekstuk. De openbare Raadsvergadering vangt aan om 20.00 uur in het gemeentehuis,
Dorpsstraat 67 in Elst.
Meer lezen: https://wpelstzuid.nl/tijdelijke-woningen-en-obc-naar-vinkenhof/
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