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Verslag van de bestuursvergadering d.d. 20 maart 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)

Wijkbewoners:

Robert Flipse, Ruben Marsman

Politie:

Ria Bernardus (wijkagent)

Afwezig met kennisgeving:
Peter Jansen (wijkbewoner)

AGENDA
1. Opening en vastellen agenda
Fred opent de vergadering en heet een ieder welkom. Met een speciaal welkom voor
onze gasten.
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, behoudens punt 9 onder Verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH/Action):
“Merijn gaat binnen de gemeente na waarom afspraken van eind 2016 niet zijn
nagekomen en er ook geen enkele communicatie meer heeft plaatsgevonden’
Op verzoek van Merijn wijzigen in:
Merijn zorgt voor een duidelijke brief waarin het standpunt van de gemeente wordt
verwoord.
Fred bedankt Meta voor het verslag.

3. Ingekomen en uitgaande stukken

- 28 februari is er een bericht binnengekomen waarin Maik Hegt aangeeft toch af te zien
van een bestuursfunctie. Maik kan het moeilijk combineren met zijn werk en vindt dat veel
processen lang duren.
- 7 maart is er een uitnodiging binnengekomen van ProDemos Academie. ProDemos is op
zoek naar 100 Nederlanders die willen deelnemen aan de Verantwoordingsdag V-100 van
de Tweede Kamer.
Van hen worden 9 personen uitgenodigd om als burger een mening te geven over
Verkeersveiligheid. Door onze web-site is de keus gevallen op het WPEZ. Carien
gaat deelnemen namens het WPEZ.
- 18 maart bericht Wouter Grijm de geluidsrapportage voor de RTG te hebben
doorgenomen. Een oordeel vellen over gehanteerde bronvermogens van
vrachtwagens, kranen en andere activiteiten blijkt moeilijk. Wouter bezoekt de info.avond
RTG op 26 maart a.s. in Watergoed en laat zich informeren.
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4. Terugblik externe contacten

Informatieavond RTG en Knoop 38: De avond was goed bezocht, zo druk dat er een 2e
avond wordt georganiseerd. De provincie heeft een besluit genomen voor het aanleggen
van een RTG, waarbij de vraag wat het nut is niet meer aan de orde is.
Naar verwachting komen er 10 treinen en plm. 300 vrachtwagens per etmaal
om de containers aan en af te voeren. De provincie geeft aan dat de werkgelegenheid zal
toenemen zonder dit te kunnen onderbouwen. Zo blijken er veel zaken nog onduidelijk
zoals gebiedsinrichting en verkeersaangelegenheden.

5. Financiën
Kees licht het door hem uitgebrachte financieel overzicht toe.
Fred en Carien maken een afspraak voor de kascontrole.
Fred bedankt Kees voor het overzicht.
6. Communicatie
De laatste 7 dagen is de web-site 130 keer bezocht. Vooral als er nieuws is over Knoop 38
en het RTG neemt de belangstelling toe. Ook voor de bouwplannen Vinkenhof bestaat
veel belangstelling.
7. Voortgang versterken bestuur
- Peter Jansen heeft aangegeven er nog niet uit te zijn of hij wil toetreden tot het bestuur
van het WPEZ.
- Ruben heeft aangegeven mee te willen werken aan het aanvragen voor de subsidie voor
bijvoorbeeld de wadi. Eddie brengt Ruben met Eva Remke in contact hierover.

TE BEHANDELEN ONDERWERPEN W.O. PROJECTEN/ACTIVITEITEN
8. Nieuws van de wijkagent
Ria geeft aan dat er geen auto- en woninginbraken zijn momenteel. Wel zijn er ruiten
vernield bij de Brede School en de Sportstudio.
9. Lopende projecten/activiteiten
- Project Sociaal Ontmoeten in Elst.
Inmiddels gaat het project definitieve vormen aannemen. Ook staat het bij diverse
politieke partijen in hun verkiezingsprogramma. Er is gekozen voor twee sporen:
ontmoeten mogelijkheid voor korte en lange termijn.
De samenwerking tussen de drie wijkplatforms heeft nu het volgende resultaat
opgeleverd. Donderdag 12 april is in de bibliotheek de eerste ontmoeting in ‘De
Huiskamer van Elst’ gepland van 10 tot 12 uur. Via huis aan huis kranten en veel andere
kanalen wordt er melding van gemaakt. Het is de bedoeling dat het laagdrempelig wordt
en voor iedereen, jong en oud. Voor de donderdagochtend is gekozen omdat er markt is
en er ook speciaal een bus rijdt voor mensen die niet zo mobiel zijn.
Tijdens de bijeenkomst van november waar dit onderwerp werd behandeld hebben
diverse organisaties laten weten geinteresseerd te zijn. Deze organisaties zullen
bij het project betrokken worden. Er hebben twee wijkbewoners via Henk gemeld wel te
willen helpen. Eddie en Henk Gaan in met betrokkenen in gesprek.
Voor de lange termijn is nog altijd een wens voor een meer multifunctioneel centrum.
- Bouwplannen Vinkenhof
Bij de te bouwen 20 tijdelijke woningen is bij bodemonderzoek gebleken
dat de grond vervuild is o.a. met DDT. Het WPEZ heeft een mail gestuurd naar
het College van B&W en de voorzitters van de Raadfracties. Hierin geeft het WPEZ
aan bezorgd te zijn en wijst ook op de bezwaren van veel wijkbewoners. Het WPEZ
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doet een dringend beroep op de gemeenteraad de belangen van bewoners meer mee
te laten wegen dan tot nu toe en dat de bezwaren van bewoners serieus worden
genomen.
- Kernenbeleid en Wijkplatform
Op initiatief van Johan Plamont van dorpsraad Oosterhout is er een bijeenkomst
georganiseerd met dorpsraden en wijkplatforms. Hiervan is een manifest opgemaakt
en aangeboden aan wethouder Ross ( wethouder Kernenbeleid). O.a. was er de
opmerking dat het nog wel eens ontbrak aan transparantie bij de Gemeente. WPEZ is
voorstander na de verkiezingen met de dan verantwoordelijk wethouder in gesprek te
gaan.

10. Nieuw initiatief buurt/wijk-energieproject.
Vrijdag 23 maart om 9.30 uur is er een gesprek gepland met een wijkbewoner die
vraagt of het WPEZ mee wil werken aan een energieproject. Misschien zoals in
Heteren heeft plaatsgevonden met het project WatBeters. Eddie en Robert gaan
in gesprek met de wijkbewoner. Is Robert verhinderd gaat Henk mee.

OVERIGE ONDERWERPEN
11. Vaststellen volgende bestuursvergaderingen
De eerstvolgende bestuursvergadering is 12 april 2018. Afspraak is gemaakt bij Onder
de Toren.
12. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
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