Verslag van de bestuursvergadering d.d. 13 november 2017
Aanwezig:
Bestuur:

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

Gast voor agendapunt Kernenbeleid:
Wethouder Ben Ross
Afwezig met kennisgeving:
Fred Bootsma (vz), Marjolein de Rijk (bestuurslid), Ria Bernardus (wijkagent),
Merijn van der Mooren (kernenadviseur)

1. Opening en vastellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Henk spreekt een speciaal welkom uit naar
wethouder Ben Ross die vanavond onze gast is.

KERNENBELEID GEMEENTE OVERBETUWE
Op verzoek van wethouder Ross die kernenbeleid in zijn portefeuille heeft worden de
wederzijdse ervaringen gedurende afgelopen jaren geëvalueerd.
Het bestuur van WPEZ heeft de belangrijkste ervaringen van de afgelopen periode op een
rijtje gezet. Ruim twee jaar geleden was er een soort doorstart van het WPEZ waarin
gestimuleerd wordt dat wijkbewoners meer betrokken worden bij hun eigen
leefomgeving. WPEZ is uitgegroeid tot een breed gedragen belangenorganisatie in de wijk.
Uitgangspunt is dat het bestuur niet het Wijkplatform is maar vooral de bewoners die actief
zijn voor buurt of wijk. Inmiddels is de ervaring van het WPEZ dat dit goed werkt. Hierbij is
goed communiceren met wijkbewoners een must. Dit gebeurt via de web-site, facebook,
digitale nieuwsbrieven en in specifieke gevallen via de huis aan huis bladen. Tot nu toe zijn
via facebook en digitale nieuwsbrieven korte lijntjes opgebouwd naar ca. 500
contactadressen, naar schatting ca. 1.000 wijkbewoners (20% van alle bewoners). In het
rapport dat is aangeboden aan wethouder Ross blijkt dat de samenwerking met de
gemeente niet altijd goed verloopt. De wethouder gaat er naar kijken en heeft toegezegd er
op terug te zullen komen. Het rapport gaat ook naar Merijn van der Mooren onze
kernenadviseur. Eddie mailt het naar Merijn. Het WPEZ wacht met belangstelling af.

BESTUURSZAKEN
2. Vaststellen verslag, actielijst en besluitenlijst.
Verslag bestuursvergadering d,d, 9 oktober.
N.a.v punt 11 van het verslag i.z. bijeenkomst wijkbewoners is er definitief geen
bewonersavond gepland. In plaats daarvan is een inloopochtend georganiseerd.
N.a.v. punt 17 de wenskaarten die in de kerstboom hingen vorig jaar hoeft geen
verdere actie ondernomen te worden. De bewoners zijn op de hoogte gebracht
en waar nodig geantwoord op hun vragen en opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. Ingekomen en uitgaande stukken
- De projectgroep Ontmoeten heeft een bijeenkomst gepland op 27 november
in de hal van het Gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. Eddie stuurt de uitnodiging
voor die avond naar Henk en roept bestuursleden op hun bijdrage aan de thema-avond
te leveren. Het is immers van oorsprong een initiatief van WPEZ.
- Op advies van het WPEZ heeft de gemeente besloten dat er geen nieuwe
parkeerplaatsen in de Notarisappel komen. De groenstrook blijft zo omdat er
vaak kinderen voetballen en het o.a. gebruikt wordt voor buurtbarbecues.
4. Terugblik externe contacten
Er een gesprek geweest met Tobias van Dalen van het Waterschap. Er is een bericht
verzonden naar de heer van Dalen met de locaties waar is aangegeven dat de
waterkwaliteit discutabel is.
5. Financiën
- Voor het komende jaar is het WPEZ zonder opgaaf van redenen met 30% gekort op de
aangevraagde subsidie. Hier tegen kan voor half december bezwaar worden gemaakt.
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt besloten of wij van deze
mogelijkheid gebruikmaken.
- Het buurtpreventieteam heeft gevraagd om 400 prints van een flyers die zij gaan
bezorgen in de wijk waar zij s’avonds regelmatig lopen. Eddie heeft verzoek aan de
gemeente voorgelegd.
6. Communicatie
Geen bijzonderheden.
7.Terugblik inloopsessie 11 november in Bibliotheek
Ongeveer 10 bewoners zijn in gesprek geweest tijdens de ochtend. Dit waren wel mensen
die al met het Wijkplatform bekend zijn. Ook was Vincent Bos en een fotograaf namens De
Betuwe aanwezig om een verslag te maken voor de huis aan huis krant. De
Bibliotheek was zeer gastvrij en voor dit doel een geschikte locatie. Erg laagdrempelig en
misschien een optie voor bijvoorbeeld eens in het kwartaal of halfjaar te herhalen.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN W.O. PROJECTEN/ACTIVITEITEN
8. Nieuws van de wijkagent
Geen nieuws te melden.
9. Lopende projecten/activiteiten
GALAMAPARK
Enkele bewoners zijn tijdens de laatste bijeenkomst met ambtenaren van de gemeente
in contact gebracht. Het te grote aantal kippen, hanen en andere dieren zal op een humane
manier worden teruggebracht.
Een aantal kippen en hanen worden getopt en geplaatst in de wei van de herten. En de
overige worden herplaatst.
Binnenkort wordt een actie tegen fietsen in het park gehouden. Bewoners, wijagent en
BOA verlenen medewerking.
Met de gemeente wordt overlegd voor het verbeteren van de bebording.

10. Project ‘Ontmoeten in Elst”
Het bezoek aan Rozet van 3 november was interessant en nuttig. O.a. heeft dit ertoe

2

geleid dat de manager van Rozet die betroken is geweest bij de ontwikkeling van gebouw
en invulling, een inleiding verzorgt tijdens de bijeenkomst van 27 november in het
Gemeentehuis aanvang 19.30 uur.

11. Park de Wuurde
- De Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde heeft woensdag 15 nov. een bijeenkomst
gepland i.z. het insectenhotel en kabouterpad.
- Donderdag 16 nov. is er een gesprek met Zorgbelang over een provinciale subsidie
van de Leefbaarheidsalliantie voor het Park de Wuurde.
12. Galamapark
De stand van zaken is behandeld onder punt 9 van het verslag.

OVERIGE ONDERWERPEN
13. Bestuursvergaderingen
- Eerstvolgende bestuursvergadering 11 december 2017.Afspraak is gemaakt.
- Data vergaderingen in 2018 moeten gepland worden tijdens verg. 11 dec.

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

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