Nieuwsbrief Maart 2016
Wijkplatform Elst-Zuid
1) Sinds kort heeft het wijkplatfom Elst Zuid een nieuwe website:
http://wijkplatformelstzuid.nl/ We zijn erg trots op de site, vooral omdat deze is ontwikkeld
door een bewoner uit onze wijk. Wij zijn Carien Klein Breteler veel dank verschuldigd. Wij
hopen u goed te informeren m.b.t. alle projecten waar het wijkplatform bij is betrokken.
Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen op onze site. Heeft u vragen, schroom
niet maar stel uw vraag!!!
2) De Wuurde wordt op korte termijn door de gemeente anders ingericht i.v.m. het
verbeteren van de veiligheid en het handhaven van een 30 km. De sluizen worden veranderd
en er komen duidelijke borden met 30 km.
We hopen met deze verandering de Wuurde een stuk veiliger te maken voor alle
verkeersdeelnemers. De aanpassingen worden op initiatief van de verkeerskerngroep
Wuurde e.o. uitgevoerd.

3) In park de Wuurde wordt op dit moment hard gewerkt aan het snoeien van de
bosschages. De Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde is druk met het maken van een plan
voor de inrichting van het park en het voor iedere gebruiker een aantrekkelijk en functioneel
park van te maken. De plannen kunt u op korte termijn lezen op onze website.
Van de gemeente hebben we te horen gekregen dat er één mooie boom gekapt moet
worden daar deze boom ziek is. Meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden in park
De Wuurde leest u op onze website.

4) Als wijkplatform zijn we nauw betrokken bij de verkeersituatie op de Valburgseweg ter
hoogte van de AH en de Action. Onze aandacht gaat vooral uit naar het verbeteren van de
veiligheid. Hiervoor is er intensief contact geweest met omwonenden en de gemeente. Eddie
van Hattum en Fred Bootsma hebben een rapport met aanbevelingen geschreven dat is
aangeboden aan B&W en aan de fracties van Overbetuwe.

Hebt u interesse in het rapport, dan kunt u dit lezen op de website. Zodra er nadere
informatie bekend is brengen wij u via de website en via de nieuwsbrief van april op de
hoogte.
5) Ook de laad en los plaats van de nieuwe Aldi in het Posthuys aan het Europaplein vraagt
onze aandacht daar de verkeersveiligheid op de Halve Morgen in het geding dreigt te
geraken. Hiertoe is het bestuur in gesprek met het management van de hoofdvestiging Aldi
Culemborg. Ook de gemeente is uiteraard betrokken bij dit project. Zodra er meer nieuws is,
hoort u van ons.

6) Contact met onze wijkbewoners; Om het contact met de wijkbewoners van de
Schravenweide, de Vriesenenk, Visstee en de Huyenkamp te intensiveren hebben we op 23
maart a.s. een oriënterende bijeenkomst georganiseerd met een aantal wijkbewoners uit dit
gebied. We hopen na dit overleg de wensen van de bewoners van dit deel van onze wijk in
beeld te krijgen.
Mocht u niet deel nemen aan dit overleg maar wel wensen hebben, laat het ons vooral
weten.
7) Het wijkplatform Elst-Zuid vindt het erg belangrijk dat haar bewoners zich veilig voelen in
de wijk. Het gebruik van Whatch app groepen draagt hier zeker toe bij.
Van onze wijkagent Ria Bernardus hebben we vernomen dat het aantal woninginbraken fors
is gedaald.
Helaas blijkt nu dat er veel auto inbraken gepleegd worden. Dit komt mede doordat Elst een
goed uitvalbasis is voor auto dieven.
De politie doet alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om het aantal auto inbraken fors te
verminderen. Aan u de vraag om vooral oplettend te zijn, waardevolle zaken niet in de auto
achter te laten en mocht u iets vreemds opmerken neem dan snel contact op met de politie.
Laten we met ons allen zorgen voor een veilige wijk.

N.B.:Omdat wij over een beperkt aantal emailadressen beschikken bereiken wij veel
wijkbewoners niet d.m.v. deze mail. Wellicht kent u wijkbewoners die ook geïnteresseerd zijn
in informatie over onze wijk. Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bericht door te sturen. Wil men
graag de nieuwsbrief persoonlijk ontvangen dan kan men een mail sturen aan bovenstaand
mailadres, wij nemen u dan graag op in ons bestand.

