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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 9 oktober 2017
Aanwezig:
Bestuur:

Fred Bootsma (vz), Eddie van Hattum (secr.),
Kees Vink (penn.meester), Meta van Hattum (2e secr.),
Carien Klein Breteler (bestuurslid Communicatie),
Marjolein de Rijk (bestuurslid) , Paddy Boeren (bestuurslid)

Afwezig met kennisgeving:
Wijkagent:
Ria Bernardus (wijkagent)
Afwezig zonder kennisgeving: Henk Ten Westenend (vice voorz.)
Merijn van der Mooren (Kernenadviseur gemeente Overbetuwe)

ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.
Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Een speciaal welkom voor onze nieuwe penningmeester Kees Vink.
BESTUURSZAKEN
2. Vaststellen verslag d.d. 28 augustus 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Besluitenlijst
Er is inmiddels besloten dat er een besluitenlijst wordt bijgehouden. Meta geeft aan ook
een actielijst aan de verslagen toe te voegen.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Eddie heeft een overzicht van de ingekomen stukken bijgevoegd aan de agenda.
- De uitnodiging “ Kernen in de Kik” d.d. 21 oktober van 14.00 tot 18.00 uur. Carien
en Diny Gesthuizen gaan vanuit het project Park de Wuurde. Eddie vraagt Eva of zij
voor het project Natuurspeeltuin Rozenkamp ook is uitgenodigd.
- Uitnodiging Groen Links voor bijeenkomst op 29 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
in het Gemeentehuis. Het WPEZ vindt het belangrijk neutraal te blijven in politieke
kwesties, maar vindt het wel goed om in gesprek te gaan.
5. Terugblik externe contacten.
Geen nieuws te melden.
6. Financiën
Kees zorgt ervoor dat tijdens iedere bestuursvergadering een actueel financieel overzicht
wordt ingebracht.
Inmiddels is de boekhouding met een nieuw boekhoudsysteem helemaal op orde.
Namens het bestuur spreekt Eddie waardering uit voor de wijze waarop deze klus is
verricht.
Er komt op verzoek van Kees begin van ieder kalenderjaar een kascontrole. De eerste
is begin 2018.
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7. Communicatie
Er zijn inmiddels visitekaartjes beschikbaar. Ook is er een vinyl banner aangekocht die
bij diverse gelegenheden kan worden gebruikt.
Opmerkelijk is dat de facebook berichten een goede aanvulling is op de website en vaak
veel volgers bereiken. Een bericht over de railterminal nabij Reeth heeft al een bereik van
2.700.
8. Vacature voorzitter v.a. mei 2018
In verband met het vertrek van Fred medio mei 2018 wordt begin volgend begonnen met
het actief werven van een opvolger.
9. Voorbereiden gesprek met wethouder Ross 13/11 i.z. evaluatie Kernenbeleid
De vergadering wisselt ervaringen uit en komt tot de conclusie dat de intentie van het
kernenbeleid van de gemeente goed is. Het bestuur wil met de wethouder van gedachten
wisselen over het versterken van de samenwerking tussen gemeente en Wijkplatform.
10. Overige bestuurszaken
Marjolein gaat binnen afzienbare tijd een voorstel doen voor een informatief uitje.
Een optie is een vrijdagochtend met aansluitend een lunch.
11. Bewonersavond 2017 en/of inloopsessie
- Besloten wordt dit jaar geen algemene bewonersavond te organiseren. Wel zal in
november een contactmoment worden gezocht om samen met alle actieve wijkbewoners
samen te komen. Carien, Meta en Eddie dragen zorg voor de organisatie en
communicatie.
- Het voornemen is om op zaterdag 11 november a.s.van 10.00 tot 12.00 een
inloopochtend te houden in de bibliotheek aan het Europaplein. Dit bereikt dan ook
bewoners die geen nieuwsbrief of andere contacten hebben met het WPEZ. Meta
informeert bij de bibliotheek of men ruimte beschikbaar wilt stellen.
Communicatie vindt o.a. plaats d.m.v. huis aan huisbladen en onze eigen
communicatiemiddelen.
TE BEHANDELEN ONDERWERPEN W.O. PROJECTEN/ACTIVITEITEN
12. Nieuws van de wijkagent
-“1 dag niet”. Eddie heeft hierover een mail gestuurd naar Rob van Barneveld of
het buurtpreventieteam hiervoor interesse heeft. Een reactie is nog niet ontvangen. Eddie
trekt e.e.a. na. Verwacht wordt dat wij dit jaar geen actie met bewoners organiseren.
- Er zijn snelheidscontroles gehouden op o.a. De Lange Dreef (2x proces verbaal
hoogst gemeten 63 km waar 50 km. is toegestaan) en De Wuurde (5x proces verbaal
hoogst gemeten 52 km waar 30 km. is toegestaan).
13. Lopende projecten/activiteiten
- Er is inmiddels een waterpomp geplaatst in de natuurspeeltuin Rozenkamp. Voor de
officiële ingebruikneming van de natuurspeeltuin wordt t.z.t. wethouder Ross gevraagd.
- Voor de actie tegen het fietsen in het Galamapark heeft Fred een flyer geschreven voor
verspreiding tijdens de actie. Van de gemeente is nog geen reactie ontvangen op de brief
van 7 september. Het gaat daarbij vooral over dierenwelzijn en het onderhoud van groen.

14. Project “ontmoeten in Elst”

- 10 oktober is er weer een vergadering van de stuurgroep ‘Ontmoeten in Elst’ met de
gemeente gepland.
- De enquête door de gemeente opgesteld is door bewoners van Elst Zuid het meeste
ingevuld. Van de 141 waren er 87 door bewoners uit Elst Zuid.
- Vrijdag 3 november staat een werkbezoek aan ‘Rozet’ in Arnhem gepland.

15. Park de Wuurde

- Voor het insectenhotel wordt gewacht tot de boom in het park gekapt wordt. Deze
wordt o.a. gebruikt voor het insectenhotel.
- Carien wacht op bericht van Tony voor de subsidieaanvraag bij de provincie.
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- De wildebijengroep zorgt voor wilgentakken voor het insectenhotel.
- De offerte voor banken is er inmiddels. Eddie regelt een afspraak met de gemeente
om e.e.a. te bespreken.
- Een bewoner van de Steenoven heeft geklaagd over overlast van de hangjongeren.
Met de gemeente zal worden overlegd of er op korte termijn iets aan gedaan kan
worden.

OVERIGE ONDERWERPEN
16. Volgende bestuursvergadering
- 13 November een vergadering met o.a. als gast wethouder Ross.
- 11 December bestuursvergadering.
17. Rondvraag en sluiting
- Paddy geeft aan dat alle acties n.a.v. de wenskaarten zijn uitgevoerd. Eddie kijkt er
ook nog naar.
- Paddy heeft informatie ingewonnen bij de GGD, maar die speelt geen actieve rol
i.z. de overlast van het slachtafval in het Galamapark.
- Eddie heeft Kees Vink ingeschreven als penningmeester bij de KvK en zichzelf
uitgeschreven als penningmeester van het WPEZ.
- Eddie heeft 10 oktober een gesprek met Eva en een stagiair van het Waterschap.
Onderwerp van gesprek is burgerparticipatie en Waterschap.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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