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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 15 januari 2018
Aanwezig:
Bestuur:

Fred Bootsma (voorzitter), Henk ten Westenend ( vice-vz), Eddie van Hattum
(secretaris) Kees Vink (penn.meester), Carien Klein Breteler (bestuurslid
Communicatie), Ria Bernardus (wijkagent).
Afwezig met kennisgeving:
Meta van Hattum (2e secretaris),
Merijn van der Mooren (kernenadviseur).

AGENDA
1. Opening en vastellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Fred bedankt Meta voor het verslag.

BESTUURSZAKEN
2. Vaststellen verslag, actielijst en besluitenlijst vergadering 11 december 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Fred bedankt Meta voor het verslag.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Het overzicht van inkomende en uitgaande stukken geeft aanleiding voor de volgende
aandachtspunten.
- Uitvoering Fietsnota. WPEZ heeft aandacht gevraagd voor het traject
Olympiasingel- Oosterhout. Het is nog onduidelijk of dit traject wordt meegenomen in het
kader van de Fietsnota of het project Knoop38. WPEZ houdt de vinger aan de pols.
- Dorpsraad Oosterhout heeft het initiatief genomen voor een overleg met alle
Dorpsraden en Wijkplatforms in de Overbetuwe. Dit in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Nader bericht volgt.
- WPEZ is bijzonder geinteresseerd in het beleidsplan Openbare Verlichting van de
gemeente.
- Kernenadviseurs vragen om een opgaaf van vergaderdata 2018. Zodra deze bekend zijn
meldt Eddie dit bij Merijn.
Na.v. nagekomen inkomende stukken o.a.:
- Uit onderzoek van GBO blijkt o.a. dat 86% van de geënquêteerden in de winkelstraten
van Elst een openbaar toilet mist.
4. Terugblik externe contacten
Dinsdag 9 januari j.l. hebben Carien, Meta en Eddie deelgenomen aan een bijeenkomst
van de Stuurgroep buurtbedrijf Elst-Noord. Behalve informatie over het project is ons ook
gevraagd naar de behoeften van ons en Wijkplatform Elst-Oost gebruik te maken van de
mogelijkheden die het buurtbedrijf kan bieden. Er lijkt weinig of geen behoefte vanuit WPEZ
om voor een project of activiteit aan te haken bij het buurtbedrijf. Mogelijk dat dit in de
toekomst wel het geval kan zijn.
5. Financiën
- De vergadering spreekt waardering uit voor het door Kees uitgebrachte financiële
jaarverslag 2017. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De inhoud zal t.z.t. dienen
voor financiële verantwoording aan de gemeente.
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- Van de gemeente is de subsidie 2018 ontvangen. Het bedrag is overeenkomstig het
besluit van B&W en is lager dan wij hebben aangevraagd. Sandra Mennen heeft
toegezegd dat uiteindelijk het aangevraagde subsidiebedrag wordt toegekend.
- I.v.m. het vertrek van Marjolein en Paddy zullen Carien en Fred de kascontrole uitvoeren.
6. Communicatie
Carien meldt dat de website in de afgelopen 90 dagen ruim 1.100 keer is bezocht.
Opvallend is dat bezoekersaantallen sterk toenemen nadat een digitale nieuwsbrief is
uitgebracht. Er blijkt veel interesse in het Wijkplatform in zijn algemeenheid en voor
projecten als Railterminal, bouwplannen ‘Vinkenhof’ en humane actie kippen/hanen
Galamapark.
Ook Facebook heeft een goed bereik. Het bericht over het kippen/hanen in het
Galamapark heeft een bereik van ruim 2.100 adressen gehaald.
7.Overige bestuurszaken
- Paddy Boeren heeft haar bestuursfunctie opgezegd, mede i.v.m. een nieuwe
werkomgeving.
- Fred neemt in juni afscheid als voorzitter.
- Deze maand wordt een actie gestart voor het werven van nieuwe bestuursleden (actie
Eddie).
- Eddie doet alle bestuursleden een voorstel voor data komende bestuursvergaderingen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de onmogelijkheid voor Merijn ‘s maandags
aanwezig te zijn.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN W.O. PROJECTEN/ACTIVITEITEN
8. Nieuws van de wijkagent
- In de afgelopen periode hebben in Elst-Zuid 2 woninginbraken en 1 autoinbraak
plaatsgevonden. Politie doet onderzoek.
- Ria neemt het initiatief voor een gesprek met buurtpreventieteam Zuiling/Wuurde. WPEZ
zal aan het gesprek deelnemen.
- Bij het constateren van een illegale dumping van dieren in parken dit graag melden bij de
politie in het geval een kenteken o.i.d. kan worden doorgegeven.
- Er zijn dit jaar minder meldingen van vuurwerkoverlast ontvangen. Er zijn ook minder
mensen vermaand of beboet. Er is wel meer illegaal vuurwerk opgespoord.
9. Lopende projecten/activiteiten
- Deze week is het w.s. finale overleg over de subsidieaanvraag voor Park de Wuurde bij
de Provincie Gelderland.
- Het rapport van de projectgroep ‘Ontmoeten in Elst’ wordt voor kennisgeving
aangenomen.
- Er is nog niets vernomen van de gemeente over de verkeerssituatie Valburgseweg (nabij
AH). Tijdens het gesprek met wethouder Ross op 30 januari zal dit aan de orde worden
gesteld.
- Er blijkt veel onbegrip voor de besluiten van de gemeenteraad voor het bebouwen van
‘Vinkenhof’. Veel bewoners begrijpen niet dat voor een nieuw OBC voor ‘Vinkenhof’ is
gekozen. Logistiek is het een onlogische plek. Ook het aantal leerlingen dat als
uitgangspunt geldt wordt niet begrepen. Vandaag is in ‘De Gelderlander’ te lezen dat het
huidige aantal leerlingen 318 bedraagt. Waarom dan een school voor 625 leerlingen
bouwen? Velen vragen zich af of er niet voor leegstand wordt gebouwd. Veel
Basisscholen in Elst hebben te maken met leegstaande klaslokalen waarvoor een andere
bestemming wordt/is gezocht. Bovendien is het Lorentz-college in Arnhem voornemens
nieuwbouw te plegen in de wijk Schuijtgraaf.
WPEZ betreurt het dat het de lokale politiek niet is gelukt bewoners uit te leggen waarom
“Vinkenhof’ de meest geschikte plek is voor het bouwen van 20 tijdelijke
woningen en een nieuw OBC voor 625 leerlingen.
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- Er zijn totaal 146 kippen/hanen gevangen in het Galamapark. De dieren zijn herplaatst en
hebben een humaan bestaan. Er zijn nog enkele kippen/hanen niet gevangen. Met
instemming van de gemeente gaan betrokken wijkbewoners proberen de beesten te
vangen en over te dragen aan een dierenopvang in Dodewaard.
Alleen binnen de hekken van het hertenkamp verblijven dan nog 7 herten, 6 kippen, een
haan en 3 eenden.
- Op initiatief van de VVE De Parade in de Halve Morgen heeft WPEZ zich schriftelijk tot
B&W gericht met de vraag of de nieuwe doorsteek Europaplein - St. Werenfriedplein
mogelijk een betere oplossing biedt voor het bevoorraden van de Aldi. Dit om het
manoeuvreren van vrachtwagens in De Halve Morgen te vermijden. Op 10 januari is er
ambtelijk overleg geweest in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de VVE en
WPEZ. Binnen niet al te lange tijd wordt een antwoord op onze schriftelijke vraagstelling
verwacht.

OVERIGE ONDERWERPEN
10. VASTSTELLEN VOLGENDE BESTUURSVERGADERINGEN

Bestuursleden ontvangen hiervoor spoedig een voorstel (actie Eddie).

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