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Verslag van de bestuursvergadering d.d.16 augustus 2016
Aanwezig: Fred Bootsma (vz), Eddie van Hattum (secr.), Henk ten Westenend (vice-vz),
Meta van Hattum (2e secr.) en Carien Klein Breteler (bestuurslid Communiucatie)
Afwezig met kennisgeving: Ria Bernardus (wijkagent), Anja Slendebroek (Spectrum) en
Merijn van der Mooren(kernenadviseur).

ALGEMEEN
1. Opening en vaststellen agenda.

Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom met een bijzonder welkom voor Carien.

BESTUUR en INTERNE ZAKEN
2. Vaststellen verslag van bestuursvergadering d.d. 26 april 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. punt 1 zonnepanelen. De bijeenkomst van
4 juli jl. is bezocht door plm. 35 personen. Zeventien personen hebben aangegeven interesse
te hebben. Via het zonnecollectief is er nu 1 offerte binnen. Er wordt gewacht op 3 offertes van
bedrijven waarvan de offertes kunnen worden vergeleken. Het WPEZ zorgt ervoor dat de
belangen van de betrokken wijkbewoners zo goed mogelijk worden behartigd.
3. Ingekomen stukken secretariaat
- Email Fondsenwerving. In deze mail wordt vermeld dat er meer dan 1550 subsidies
en fondsen beschikbaar zijn voor organisaties of projecten van non-profitorganisaties.
Misschien te gebruiken voor het plan van Park de Wuurde of de natuurspeeltuin. De
gemeente Overbetuwe kan ook behulpzaam zijn bij het zoeken en benaderen van fondsen.
- Gemeente: agenda politieke avond 30 augustus. Tijdens deze avond is er een gesprek
met als thema “Uitgangspunten Vastgoedvisie”. Eddie gaat namens het WPEZ. Andere
bestuursleden bekijken of dit past in hun agenda’s.
-E-mail gemeente “30 km buurtactie”. Wordt ter kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen voorzitter
O.a. Bestuurszaken
- Er is een nieuw bestuurslid t.w. Carien Klein Breteler. Carien heeft voor het WPEZ
al belangrijke taken uitgevoerd. Zo is Carien coördinator van de Leefbaarheidsgroep Park
de Wuurde. Ook heeft zij de prima website van het WPEZ ontwikkeld en onderhoudt zij de
site. Het WPEZ is erg blij met toetreden van Carien. Voorlopig wordt
vooral communicatie haar taak. Eddie meldt bestuurswijzigingen bij de Kamer van
Koophandel.
5. Financiën
Eddie maakt een subsidie aanvraag 2017 voor 1 oktober en een verantwoording van de
jaarcijfers 2015 aan de gemeente. Voor de geplande bijeenkomsten van 17 oktober en
21 november is het saldo in ieder geval toereikend.
6. Communicatie
- website
Het WPEZ is erg blij met de goed bezochte website. Het blijkt vooral dat als er nieuwsbrieven
en krantenberichten zijn er meer wordt gekeken. Als er regionale onderwerpen zoals bijv.
Knoop 38 worden geplaatst blijkt dat er hits komen uit andere steden van ons land.

-Ontwikkelingen Facebookaccount
Carien gaat aan de slag met het ontwikkelen van een facebookpagina. Op deze pagina
wordt nieuws gemeld met verwijzing naar de website.
- Persberichten
Er zijn weer twee persberichten uitgegaan met als onderwerp zonnepanelen en
buurtpreventie.
N.a.v. het bericht van buurtpreventie heeft een verslaggever en fotograaf van de Gelderlander
een keer meegelopen en zelf ook nog een artikel geplaatst. In overleg met Eddie gaat Carien
de persberichten verzorgen.
- Online nieuwsbrieven naar email-relaties
Ook zijn er weer nieuwsbrieven naar de email-relaties uitgegaan met o.a. de bovengenoemde
onderwerpen.

LEEFBAARHEID en VEILIGHEID
7. Ontwikkeling wijkplatform Elst-Zuid
Voortgang deelname aan Kernenestafette.
Nog steeds is het vergroten van het bekendheid van het WPEZ en het zoeken naar mensen
voor een besuursfunctie het doel. Vooral in de wijken waar nog weinig bekendheid van het
WPEZ is. Hiervoor kan een facebookpagina nuttig zijn. Tijdens de laatste vergadering is het
idee geopperd om evt. nieuwe bestuursleden eerst een half jaar mee te laten proefdraaien.
Eddie maakt een vooraankondiging met de vraag of de 35 actieve bewoners een idee hebben
voor de invulling van de bijeenkomst van 17 oktober. Tijdens deze avond is het plan een
programma te bewerkstelligen voor de bewonersavond van 21 november. Een idee is om
een markt met presentaties te maken door de bewoners die zich hebben ingezet voor een
project. Voorbeelden zijn o.a. Park de Wuurde, buurtpreventie en verkeer.
8. Bibliotheekvisie
Ron van Hoeven (wethouder met o.a. bibliotheek in zijn portefeuille) heeft de raad beloofd
om contact op te nemen met de Wijkplatforms en Dorpsraden i.z. de bibliotheekvisie. Tot
nog toe is er tot teleurstelling van het WPEZ nog geen uitnodiging voor een gesprek ontvangen.
Het WPEZ wil weten of er genoeg draagvlak is voor (op een langere termijn) een
multifunctioneel centrum te realiseren. Ontspannen en elkaar ontmoeten is het doel.
9 .Stand van zaken project Buurtpreventie.
Inmiddels heeft de aftrap van het project plaatsgevonden. In groepjes van twee gaan
bewoners onaangekondigd op verschillende tijden door de wijk. De deelnemers lopen
met hesjes en een zaklamp beschikbaar gesteld door de gemeente rond. Het blijkt dat
de bewoners het op prijs stellen en de personen ook positief aanspreken. Door middel van
flyers wordt bekend gemaakt dat er een buurtpreventieteam in je straat loopt. Fred neemt
contact op met Ria de wijkagent of er een evaluatie kan plaatsvinden met de deelnemers
en bestuur. Rob van Barneveld (coördinator) maakt kosten voor zijn telefoon om activiteiten
te regelen. Deze kosten kunnen bij het WPEZ worden gedeclareerd.

VERKEER en VERVOER
10. Vervolgactie richting gemeente n.a.v. Rapport van Bevindingen i.z. verkeerssituatie
Valburgseweg (bij AH en Action)
Teleurstellend is dat van de gemeente nog geen reactie is ontvangen op de brief van WPEZ
van begin mei jl.
11.Werkgroep Verkeer Kruisakkers
Carien maakt een korte samenvatting van het Plan van Aanpak en plaatst het op onze website.

PROJECTEN WIJKBEWONERS-/PLATFORM
12. Projecten verkeersveiligheid
- snelheidsbeperkende maatregel De Wuurde
Tot nog toe zijn er nog geen werkzaamheden ,zoals afgesproken, uitgevoerd. Volgens
mededeling van de gemeente zou medio mei met de werkzaamheden zijn begonnen.
Bewoners zijn hiervan op de hoogte. Hoe kunnen wij dit verklaren naar de actieve
wijkbewoners? Eddie neemt weer contact op met de gemeente.
13. Project Park de Wuurde
- voortgang "Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde
De presentatie van de leefbaarheidsgroep is 8 september om 15.00 uur. Carien maakt
8 representatieve exemplaren om o.a. aan de gemeente aan te bieden. Ook zorgt Carien
een week van te voren dat de Powerpoint presentatie bij Merijn is. Eddie zorgt voor de
communicatie.
14. Voortgang Valburg (Knoop 38)
Over dit onderwerp is momenteel niets te melden. Informatie over de voortgang is te lezen op
onze website.
15. Initiatief wijkbewoners natuurspeeltuin
2 September om 10.00 is er een afspraak met de initiatiefnemers bij de gemeente. Fred en
Eddie zijn er namens het WPEZ bij.

DIVERSE ONDERWERPEN
16. Volgende bestuursvergadering(en)
- Eddie plant een vergadering met Anja en het bestuur voor een vergadering i.z. de avond
van 17 oktober met de wijkbewoners. Anja geeft aan maandag,dinsdag en woensdag te
werken.
- Volgende bestuursvergadering is dinsdag 11 oktober 2016. Afspraak is gemaakt
17. Rondvraag en sluiting
- Eddie heeft van de gemeente de vraag gekregen of hij namens het WPEZ een compliment
kan geven aan de gemeente. Dit in het kader van een landelijke actie. Hier is inmiddels aan
voldaan. Het verfraaien van het dorp en het stationsgebied is genoemd.
- Carien vraagt of er met de andere wijkplatforms regelmatig overleg is. Dit is al een tijd
niet meer geweest. Fred neemt contact op met John en Willy om een afspraak te maken.
- Eddie meldt ook nog dat hij een gesprek heeft met de buurtsportcoach.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

Volgende bestuursvergadering dinsdag 11 oktober.

