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Woensdag 22 maart: Boomfeestdag in park de Wuurde
Leerlingen en meester Jeroen van groep 7 van de Ark, gemeente Overbetuwe, wethouder
Ben Ross en NMEOverbetuwe worden hartelijk bedankt voor
het planten van de mammoetboom, de bessenstruiken en de
vlinderstruiken.
Insecten, vogels en wijkbewoners zijn er blij mee. De
mammoetboom die bij het plateau bij de vijver is geplant
vervangt de onlangs gekapte zieke boom.
Het thema van Boomfeestdag 2017 was ‘Bomen Verbinden’.
Mede door het mooie weer was het een leuke, gezellige en
leerzame ochtend.
Meer informatie en foto’s zijn te zien op
https://wpelstzuid.nl/boomfeestdag-park-de-wuurde-elst/
Initiatief leerlingen De Ark: Opschonen park
Het enthousiasme was zo groot bij de leerlingen dat tijdens de boomfeestdag spontaan zwerfvuil
uit het park werd geruimd. Wethouder Ross nodigde de kinderen uit dit werk zaterdag a.s. tijdens
de landelijk opschoondag af te maken. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Zaterdag a.s.
verzamelen de kinderen zich om 14.00 uur in het park. Alle kinderen zijn welkom. Dit geldt ook
voor kinderen die geen leerling zijn van De Ark.

Snelheidscontrole Lange Dreef
Afgelopen donderdag tussen 13.30 en 14.15 uur heeft de politie een snelheidscontrole gehouden
op de Lange Dreef, het wegvak vanaf rotonde richting Valburg. Er zijn 4 bekeuringen
uitgeschreven voor weggebruikers die de maximum snelheid van 50 km hebben overschreden. De
hoogst gemeten snelheid is 68 km per uur.

Nieuwbouw woningen tussen Morel en Rijksweg-Zuid
Een oplettende wijkbewoner attendeerde ons Wijkplatform op het aanbod van
te bouwen woningen op het nu nog braakliggende terrein nabij de rotonde
Rijksweg-Zuid. Meer over de bouwplannen:
https://www.vanwanrooij.nl/elst-morel/

Opgericht: wijkcomité tegen bouwplannen Vinkenhof
Wijkplatform Elst-Zuid heeft omwonenden van de Vinkenhof dinsdag 21 maart in de gelegenheid
gesteld met elkaar in gesprek te gaan. Een grote groep wijkbewoners heeft van deze gelegenheid
gebruik gemaakt. Een belangrijk onderdeel van het avondprogramma is ingevuld door
deskundigen die een toelichting gaven over de juridische gevolgen en mogelijkheden.
Het resultaat van de bijeenkomst is dat namens een grote groep belanghebbende wijkbewoners
een wijkcomité is opgericht met als doel alles in het werk te stellen de bouwplannen op dit
agrarisch gebied te voorkomen.
Naar de mening van de bewoners zijn er voldoende bouwlocaties binnen de bebouwde kom van
Elst voor 20 tijdelijke woningen en een nieuw Over Betuwe College.
Voor of tegen bouwplannen
Zowel tijdens de raadsvergadering als in persberichten wordt melding gemaakt dat de helft van de
wijkbewoners in Elst-Zuid voor de bouw van een nieuw OBC is en de andere helft tegen. Deze
conclusie wordt getrokken uit de door ons Wijkplatform gehouden enquête onder wijkbewoners
waaraan 247 respondenten hebben deelgenomen.
Deze conclusie is cijfermatig juist. De volgende toelichting op onze website is echter van belang bij
het bepalen van een juiste conclusie.
‘Sommige voorstanders lijken de vraag te hebben gelezen als ‘moet er een nieuw OBC komen?’.
Ze geven bij hun ‘voor’ aan dat een nieuwe school echt nodig is.
Veel voorstanders geven in hun antwoorden mitsen en maren aan waaruit je moet concluderen dat
ze twijfelen. Zo ongeveer in de trant van ‘ik ben voor, maar alleen als ….’ of ‘ik ben voor, maar
misschien zijn er ook nog wel geschiktere locaties’. Ook opmerkingen als ‘eerst kijken naar
bestaande leegstand’ en ‘De Pas zou wellicht beter zijn …’en ‘of het echt praktisch is t.o.v. kernen
waar de kinderen vandaan moeten komen vraag ik mij af …’ en ‘plaatsing in uithoek is minder
goed gekozen’ wijzen op twijfel bij hun ‘voor’ stem.
Tegenstanders geven vrijwel geen voorwaarden aan en die lijken dus echt tegen.
We moeten dus concluderen dat het percentage voorstanders dus eigenlijk lager is.’
Meer lezen: https://wpelstzuid.nl/bewoners-elst-zuid-kritisch-bouwplannen-vinkenhof/
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