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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 20 februari 2018
Aanwezig:
Bestuur:

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

Gemeente:

Merijn van der Mooren (kernenadviseur)

Gasten:

Peter Jansen, Maik Hegt, Ruben Marsman (wijkbewoners),

Afwezig met kennisgeving:
Ria Bernardus (wijkagent)

AGENDA
1. Opening en vastellen agenda
Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom. Met een speciaal welkom voor
onze gasten die vanavond willen kijken of zij willen toetreden tot het bestuur.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

BESTUURSZAKEN
2. Vaststellen verslag, actielijst en besluitenlijst.
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld en de actielijst wordt
geactualiseerd.
Fred bedankt Meta voor het verslag.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Het overzicht van inkomende en uitgaande stukken geeft aanleiding voor de volgende
aandachtspunten.
Nagekomen ingekomen stukken:
- 13 februari: een bericht van GBO waarin zij schriftelijk vragen hebben gesteld aan het
college i.z. de verkeersveiligheid Valburgseweg
-19 februari: een uitnodiging van de gemeente om mee te werken aan een onderzoek
onder vrijwilligersorganisaties. Fred vult hem in.
-20 februari: een bericht voor een netwerkbijeenkomst van het Sociaal Kernteam (SKT) i.z.
ontmoeten.
- 6 februari: Merijn heeft gevraagd of het WPEZ in gesprek wil met hem en Aycha
Kleingeld. Aycha wil actief van betekenis zijn in haar eigen buurt. Carien gaat
samen met Merijn in gesprek.
- 14 februari: Namens de gemeente heeft Merijn aangegeven dat er geen specifieke studie
is geweest over de problematiek van het laden en lossen bij de Aldi aan de
Halve Morgen. Ondanks de doorsteek tussen Europaplein en Werenfriedplein
is er geen mogelijkheid om de aanrijroute te veranderen.
4. Terugblik externe contacten
Donderdag 1 februari is er een bijeenkomst geweest op initiatief van dorpsraad
Oosterhout. Het doel was om de onderliggende band tussen de dorpsraden en wijplatforms
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te versterken en te praten over gemeenschappelijke onderwerpen. Voor het WPEZ waren
de onderwerpen veiligheid en transparantie belangrijke items. Van alle op en
aanmerkingen is een document gemaakt. Dit document is aan de Raad en B&W
aangeboden om deze te behandelen tijdens het vragenuur van de raadsvergadering. Deze
vindt plaats tijdens de laatste raadsvergadering van 20 februari in de oude samenstelling.
Verder is de afspraak gemaakt dat er één keer per jaar een bijeenkomst met alle
betrokkenen wordt georganiseerd. WPEZ en ‘Oost’ hebben toegezegd de organisatie in
2019 op zich te nemen.
5. Financiën
De subsidie die was aangevraagd voor 2018 is inmiddels gehonoreerd. Fred en Carien
gaan voor kascontrole naar Kees.
6. Communicatie
De website wordt gemiddeld 10 keer per dag bezocht. Er ontstaat een belangrijke toename
als er via Facebook berichten, digitale nieuwsbrieven, kranten e.d. wordt doorverwezen
naar de website. Fred geeft aan dat de vergaderdata die op de website staan niet kloppen.
Carien verandert de data.
7. Terugblik en vervolg bijeenkomst ‘Bestuur‘ 5 februari jl.
De bijeenkomst is door drie wijkbewoners bezocht. Niet het aantal waar het WPEZ op had
gehoopt maar gelukkig wel belangstelling. Peter Jansen en Maik Hegt zijn geinteresseerd
maar hebben aangegeven erover na te willen denken. Wel is de afspraak gemaakt dat
mochten zij niet willen zij dat voor de volgende bestuursvergadering melden.
Robert Flipse wil als hij in de gelegenheid is de bestuursvergaderingen bijwonen.
Heeft (nog) geen interesse in een bestuursfunctie, mede door zijn deelname aan de
actiegroep “Vinkenhof”.
Ruben Marsman heeft naar aanleiding van de nieuwsbrief ook gereageerd en de
vergadering bijgewoond. Ruben wil nog een paar keer meekijken en dan bekijken of
er een activiteit van het WPEZ is die bij hem past.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN W.O. PROJECTEN/ACTIVITEITEN
8. Nieuws van de wijkagent
Er is geen nieuws te melden. Wel verdient een gesprek met het buurtpreventieteam
aandacht.
9. Lopende projecten/activiteiten
- Park de Wuurde
Carien deelt mee dat zij heeft gesproken met de Buurtsportcoach over eventuele
activiteiten in het Park. Verder is de aanvraag voor een subsidie bij de Provincie in een
afrondende fase.
-Ontmoeten in Elst.
De projectgoep Sociaal Ontmoeten heeft een gesprek gehad met Bibliotheek en
de Gemeente. De afspraak is dat er - ook buiten openingstijden van de bibliotheek activiteiten mogen plaatsvinden in de bibliotheek in de sfeer van de ‘Elster
Huiskamer’.
Er is een gesprek geweest met twee vertegenwoordigers van de gemeente en de
projectgroep Sociaal Ontmoeten over de nota Visie Maatschappelijk Vastgoed van de
gemeente. M.b.t. een duurzame en laagdrempelige ontmoetingsplaats in Elst vindt nader
overleg plaats.
- Verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH/Action)
Als gevolg van een bericht in onze digitale nieuwsbrief heeft De Gelderlander een artikel
geplaatst en heeft de GBO-fractie schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.
Merijn gaat binnen de gemeente na waarom afspraken van eind 2016 niet zijn
nagekomen en er ook geen enkele communicatie meer heeft plaatsgevonden.
- Nieuwbouw OBC Vinkenhof
26 Februari is er een bijeenkomst gepland met de Klankbordgroep.
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- Galamapark
De gedumpte kippen en hanen zijn herplaatst. Het bestuur spreekt haar waardering uit
voor de inzet van wijkbewoners en de gemeente. De werkgroep blijft in tact en gaat in het
voorjaar op werkbezoek bij de dierenopvang in Drenthe.
- Speelplan 2018
WPEZ neemt kennis van de berichtgeving van de gemeente over dit project. Eddie neemt
contact op met de gemeente op welke wijze wijkbewoners gaan participeren in dit project.
- Kernenbeleid en Wijkplatform
O.a. is gesproken met wethouder Ross over een betere samenwerking tussen gemeente
en WPEZ. Wordt vervolgd.
Het WPEZ vindt dat de kernenadviseur als regel aanwezig zou moeten zijn bij de
bestuursvergaderingen van het WPEZ. Merijn geeft aan dat alleen als er een aanleiding is
hij op verzoek van het WPEZ de vergadering bijwoont. Mocht er aanleiding zijn kunnen wij
altijd met vragen bij Merijn terecht.
In het najaar wordt een gesprek gepland met de nieuw gekozen raadsleden en
vertegenwoordigers van dorpsraden en wijkplatforms.
Merijn geeft aan dat er gedacht wordt aan praktische ondersteuning door gemeentelijke
“gebiedsbeheerders”.
18 Juni van 17.00 tot 20.00 uur is er een kennismaking gepland met de nieuw gekozen
raadsleden. Hiervoor worden marktkramen opgesteld waar dorpsraden en wijkplatforms
zich kunnen presenteren.

OVERIGE ONDERWERPEN
10. VASTSTELLEN VOLGENDE BESTUURSVERGADERINGEN

De eerstvolgende bestuursvergadering is 20 maart 2018. Afspraak is gemaakt bij Onder
de Toren.

14. Rondvraag en sluiting
Henk vraagt of Carien wil helpen met het instellen van het emailadres van het WPEZ in zijn
computer.
Fred sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

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