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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 11 december 2017
Aanwezig:
Bestuur:

Fred Bootsma (voorzitter), Henk ten Westenend ( vice-vz), Eddie van Hattum
(secretaris) Kees Vink (penn.meester), Meta van Hattum (2e secr.),
Carien Klein Breteler (bestuurslid Communicatie).

Afwezig met kennisgeving:
Paddy Boeren (bestuurslid), Ria Bernardus (wijkagent),
Afwezig zonder kennisgeving;
Merijn van der Mooren (kernenadviseur).

AGENDA
1. Opening en vastellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Fred bedankt Henk voor het leiden van de
vorige vergadering en Meta voor het verslag.

BESTUURSZAKEN
2. Vaststellen verslag, actielijst en besluitenlijst.
N.a.v. Punt 1 i.z. kernenbeleid
- Van wethouder Ross zien wij nog een reactie tegemoet n.a.v. het gesprek over de
samenwerking met de gemeente.
N.a.v. Punt 5 Financiën
- Er is nog niets vernomen van het buurtpreventieteam over de flyers.
N.a.v. Actielijst punt 3
- Informeren of Marjolein nog de kascontrole wil doen samen met Paddy. Aktie
secretariaat .
- Fred meldt Marjolein aan voor reanimatiecursus.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Nagekomen inkomende stukken:
- Er is een uitnodiging ontvangen van de Stuurgroep Buurtbedrijf Elst-Noord i.z. het
Buurtberijf. De bijeenkomst is 9 of 18 januari in een nog nader te bepalen lokatie.
- Irma Bruil meldt zich aan om mee te denken over de verkeersproblematiek bij de
Valburgseweg.
- De Vereniging van Eigenaren van het complex De Parade heeft de vraag gesteld of er
een wijziging van de bevoorrading van de Aldi mogelijk is nu er een doorsteek gepland is
tussen Europaplein en St. Werenfriedplein. Bestuur besluit de vraagstelling schriftelijk aan
het college van B&W voor te leggen.
- Aan de uitnodiging van Hans Maan van Onder de Toren i.v.m. zijn vertrek en het
voorstellen van de nieuwe uitbaters wordt gehoor gegeven. De receptie is 6 januari
van 15.00 tot 17.00 uur.
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4. Terugblik externe contacten
- Dinsdag 12 dec.j.l. Eddie heeft een gesprek gehad met de raadsfractie GroenLinks.
Er is onder meer gesproken over Ontmoeten, Kernenbeleid en de kwaliteit van het
openbaar water in Elst-Zuid, w.o. de vijver in Park de Wuurde.
- Dezelfde avond heeft Eddie ook een bijeenkomst van de Klankbordgoep Nieuwbouw
OBC bijgewoond. Er is informatie verstrekt over te verwachten verkeersstromen een
globale opzet van de bouwplannen.
- Carien heeft een gesprek gehad met de Wilde Bijen groep, Leo Starink
en het NME. Er is een houten frame met stenen elementen geadviseerd. Dit om het
geheel meer hufterproof te maken. De heren komen helpen zo snel als het
mogelijk is. Ook wordt nagegaan of bewoners van woonzorgcomplex Pr. Irenestraat
willen helpen met het kabouterpad.
5. Financiën
Verwacht mag worden dat dit jaar binnen het ontvangen subsidiebedrag kan worden
gebleven. Dat komt vooral doordat dit jaar geen algemene bewonersavond is
georganiseerd.
Voor de volgende vergadering maakt Kees een overzicht van het totaal vermogen. Verder
vraagt Kees of het mogelijk is gemaakte kosten te declareren voor 31 december. De
gemeente beziet de mogelijkheid om alsnog het oorspronkelijk aangevraagde
subsidiebedrag 2018 toe te kennen.
6. Communicatie
Geen bijzonderheden.
7.Overige bestuurszaken
- Marjolein de Rijk heeft haar bestuursfunctie opgezegd. Zij kan het moeilijk combineren
met haar andere activiteiten. Marjolein heeft wel aangegeven mee te willen helpen bij
bewonersavonden.
- Eddie heeft aangegeven dat hij terugblikkend tevreden is over het onstane draagvlak
binnen de wijk, maar dat hij de bestuurskracht nog te beperkt vindt. Besloten wordt eind
januari 2018 een informatieavond te beleggen voor wijkbewoners die mogelijk interesse
hebben in een bestuursfunctie. De prioriteit moet liggen op het vinden van krachtige
bestuursleden. Al onze digitale middelen en de huis aan huis bladen zullen hiervoor
gebruikt worden. Eind maart wordt geevalueerd of die actie voldoende resultaat heeft
gehad. Daarbij vindt Eddie het ook van belang dat duidelijk wordt hoe de gemeente in de
naaste toekomst met ons Wijkplatform wenst om te gaan.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN W.O. PROJECTEN/ACTIVITEITEN
8. Nieuws van de wijkagent
- Ria heeft gemeld dat er bij het wokrestaurant op een avond 5 autoinbraken zijn geweest.
- Het buurtpreventieteam heeft aangegeven graag eens in gesprek willen met politie
en het WPEZ. Wij nemen hiervoor het initiatief.
- Fred neemt contact op met Ria om een actie te houden in het Galamapark i.z. de overlast
van de fietsers. De aanwonenden hebben aangegeven zich er aan te storen.
9. Lopende projecten/activiteiten
- De voorbeelden van welkomsborden voor het Galamapark en Park de Wuurde liggen ter
beoordeling bij de gemeente.
- Er is een prima contact geweest met de Gemeente. Er is gezorgd dat er budget komt om
de dieren die loslopen in het Galamaparkpark en naar een opvangadres gaan.
- Van de gemeente is bericht ontvangen over de globale planning voor het project Speelplan
2018 in Elst-Zuid.In het voorjaar van 2018 wordt er een bijeenkomst in het gemeentehuis
georganiseerd voor bewoners.
- De thema-avond Sociaal Ontmoeten op 27 november jl. heeft het bestuur als erg zinvol
ervaren.
2

OVERIGE ONDERWERPEN
10. VASTSTELLEN VOLGENDE BESTUURSVERGADERINGEN

De volgende data zijn afgesproken voor de bestuursvergadringen voor volgend voorjaar.
De data zijn: 15 januari 2018 (afspraak gemaakt bij Onder de Toren)
19 februari 2018,
19 maart 2018,
16 april 2018

14. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen opmerkingen of vragen meer voor de rondvraag.
Fred sluit de vergadering.
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