Verslag bijeenkomst Wijkplatform d.d. woensdag 25 oktober 2017
Aanwezig:

John Baaijens, Anita Lensink, Martin Luikinga, Jurwin van Manen, Anne-Marie van
Rijsingen, Bert Snel, Kristiaan Visser, Adriënne van Efferen, Aad Noordermeer, Jessica
Pluim, Hannie Schrijver, Jeroen Vink, Abda Elbakkali, Peter Jacobsen, Dave Mom, Erwin
Zuuring
Afwezig (mk): Inge Biemans, Wilma Hoekstra, Mark Snijder, Rob Weghorst, Hans van den Moosdijk
Afwezig (zk): Marco Berndsen
Notulist:
Anne-Marie
1.

Opening en mededelingen
John heet iedereen welkom om 20:00 uur. Er worden 2 punten toegevoegd aan de agenda.

2.

Stand van zaken voor en door de wijkagent
Er is meer overlast van jeugd; dit heeft de aandacht van de agent. Verzoek aan bewoners om overlast
te melden, zodat gericht opgetreden kan worden.
De donkere dagen staan voor de deur. Er komt een persbericht over ‘voelers’, personen die aan
autoportieren en voordeuren voelen of deze op slot zitten.
Er zijn meer woninginbraken, met inbraakschade, geweest; 3 op Westeraam rond Colosseum.
Daarnaast fiets- en bromfietsdiefstal.
Tip: sluit de auto af en gebruik nachtslot en wees alert.
1DagNiet: politie heeft beheerders van WhatsApp-groepen aangeschreven; hierop kwam geen reactie
binnen. Ook Anne-Marie heeft 24 e-mailberichten verzonden, waarbij 5 toezeggingen waarvan 1
onder voorbehoud. Dit was te weinig en daarom werd besloten om dit jaar niet mee te doen aan de
actiedag.
Wellicht dat we in 2018 een andersoortige actie moeten voeren; dit zullen t.z.t. bekijken.
Er wordt vanuit de bezoekers gemeld dat er veel afval gedumpt wordt (o.a. accu’s, grote
afvalzakken, isolatieplaten) langs Rijksweg-Noord, de Linge, Kerkstraat, Rijkerswoerdsestraat.
Het ophangen van een camera is lastig. Politie zal samen met BOA aandacht schenken aan de illegale
stortingen.
Voorts worden er weer meer auto’s gespot met ‘verdachte’ personen.
Actie Jessica: bericht uitdoen naar WhatsApp-groepen en bericht opstellen voor wijkkrant.

3.

Ingekomen stukken
a. Agenda politieke avond (ronde 1) dinsdag 24 oktober 2017
b. Agenda openbare raadsvergadering van de gemeente Overbetuwe

4.

Verslag van 13 september 2017
Pagina 1:
Er komt een vraag n.a.v. gelden BMX: is er ook geld voor rek. Er wordt aangegeven dat rek erg duur is
en in de nabijheid is er al een rek; daarom niet op Cool Nature.
Pagina 2:
“Mensen betrekken met leuke acties. Anne-Marie geeft aan dat er in september-oktober een
snelheidsactie zou komen, maar vanuit de scholen is er nog niets aangegeven.” Toevoegen:
wijkagent Theo Overgoor deed de suggestie om deze actie nogmaals aan het begin van het nieuwe
schooljaar (september/oktober) uit te voeren. De actie moet komen vanuit school, ouders en buurt.
Wijkplatform wil ondersteunen.
Pagina 3:
N.a.v. kernadviseurs: binnen de gemeente zijn drie kernadviseurs werkzaam: Merijn, Sandra Mennen
en Carin Wüsteveld.
Pagina 4:
N.a.v. RONA: er komen veel meer goederentreinen. Wordt er vanuit Wijkplatform iets ondernomen?
Wijkplatform is lid van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking). Er zijn cijfers opgevraagd bij
ProRail en deze zijn doorgegeven aan RONA met verzoek om hieraan aandacht te schenken omdat het
aantal goederentreinen overschreden wordt.
Meer informatie is te vinden op: http://rona-info.nl/
Zie ook artikel op:
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https://www.spoorpro.nl/goederenvervoer/2017/08/10/spoorsector-bezorgd-over-afdwingengoederenvervoer-viabetuweroute/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202017-32
Actie John: bezorgdheid meedelen aan afdeling Veiligheid.
Ad 10a - Nieuwe Aamsestraat en fietstunnel (Seinhuistunnel). Toevoegen aan tekst: ook de westzijde
van de tunnel (dorpszijde) is niet veilig.
5.

Werkgroep Ontmoeten
Laatste stand van zaken: op 27 november, van 19:30 tot 22:00 uur willen de drie wijkplatforms
bijeenkomen in de DROOM, waarbij organisaties worden uitgenodigd. John kan daarbij niet aanwezig
zijn; wie wil daarheen? Anita en Adriënne melden zich aan.

6.

Bankje dag
Op 23 september was het ‘Burendag’. In Elst was er die dag een Kunstroute en er werd meegedaan
aan ‘bankjes dag’, waarbij een bankje buiten gezet werd als uitnodiging om met elkaar in gesprek te
gaan – ontmoeten. In Westeraam gebeurde dat op Juno; helaas werd dit initiatief niet gevolgd in de
overige wijkdelen.
Actie Anne-Marie: opnemen in actielijst en in 2018 aan bankjescollectief meer vorm en inhoud geven
zodat er uitbreiding ontstaat.

7.
a.

Lopende zaken
De Germaan
Het beleid is niet veranderd; wel de situatie.
Er heeft een overleg plaats gevonden met o.a. Wijnte Hol, 3 bewoners van Germaan. Het was een
constructief overleg. Er zijn concrete afspraken gemaakt, die deels wel / niet zijn nagekomen.
Deze middag is bord geplaatst ‘Verboden voor honden’; er wordt gedacht dat dit bord snel
weggehaald zal worden door bewoners die niet eens zijn met het beleid van Het Waterschap in
samenspraak met de gemeente.
Afspraak was op jaarbasis vanaf heden maar één keer maaien, maar een week later gebeurt het
weer.
Afdeling Communicatie zou artikel schrijven voor plaatsing in weekblad De Betuwe en wijkkrant De
Wijk van Wijkplatform. Met de inhoud van het artikel, m.n. ‘schouwpad’, zijn de bewoners van de
Germaan het oneens.
Als er geen overeenstemming komt over de tekst voor een artikel, dan plaatst het Wijkplatform niks
in de wijkkrant en op de website en is het Wijkplatform ontheven van die afspraak.
Als er wel overeenstemming is over een tekst, dan wordt die wel geplaatst. Tekst moet vóór 25
november aangeleverd zijn bij redacteur, Anne-Marie van Rijsingen, am.vanrijsingen@kpnplanet.nl
Tevens zal deze ook op Facebook geplaatst worden.
Bewoners willen in klein comité met wandelaars en afvaardiging van het Wijkplatform het gesprek
aangaan om wederzijds begrip te kweken en te komen tot een oplossing.

b.

Kracht van de Kernen
Inrichting veld Kalmoeslaan: toezegging van € 3.000,=, dat dit jaar nog besteed moet worden. Dit
gaat wellicht niet lukken. Voorstel is gedaan om geld tijdelijk te storten op rekening van
Wijkplatform en dat de uitvoering gedaan wordt tijdens NL Doet 2018.
Kracht van de Kernen in de KIK. Betuwse landdag: geslaagde bijeenkomst. Veel tafels, muziek
tussendoor waarbij je elkaar niet meer verstaat. Jammer dat het verspreid was: boven en beneden.

c.

Kleur brug Brienenshof
John heeft problematiek aangekaart bij de gemeente. Er wordt onderzoek gedaan wat er in het
verleden is vastgelegd aan kleur. De ambtenaar heeft nog niet gereageerd.
Wellicht is het verven van de brug een kans voor NL Doet.
Actie John: contact opnemen met ambtenaar op vrijdag 27 oktober en terugkoppeling geven aan
Martin Luikinga.

d.

Mansio
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Bewoners klaagden over de smalle weg, waarbij brede voertuigen over de ‘groenstrook’ moesten
rijden. Daarnaast was er parkeerhinder en ontbrak een trottoir.
Er werd een voorstel met bijbehorende enquête voorgelegd aan 95 omwonenden. Hierop kwamen 22
reacties: 61,9 was voor en 9,5% tegen het voorstel en 28,6% had twijfels en kon dat toelichten.
John stuurde resultaten naar de gemeenteambtenaar, die ook het advies van de wethouder wil
inwinnen.
Vrijdagmorgen 27 oktober heeft John hierover overleg met gemeente.
e.

Inrichting Julius Civilusplein
Kristiaan schetst de problematiek en geeft aan hoe de aanpak was ter verbetering en wie daarbij
betrokken werden.
De haag wordt versmald en niet hoger gemaakt. Er komt een bank; bankjes worden anders neergezet.
De verwachting is dat de informatie volgende week verspreid wordt.

f.

Spoorkruisingen
De uitvoering moet nog uitgewerkt worden in tekeningen. Positief punt is het
verwachtingsmanagement: gemeente communiceert wat wel en wat niet mogelijk is.

g.

Thema-avond VVD sociaal kernteam en Wijkplatform
In hoeverre werken sociaal kernenteam samen met wijkplatforms en dorpsraden.
Op de avond werd een presentatie gegeven hoe we beter met elkaar kunnen afstemmen. Ook kon
aangegeven worden tegen welke zaken we aanlopen. Helaas is er niet veel uitgekomen.

h.

Duizendknoop en Hekwerk Eshof
De duizendknoop is plat gemaaid. De vermeerdering wordt in de gaten gehouden en het ongunstige
resultaat zal aan de gemeente gemeld worden.
Aad geeft aan dat de gemeente ook 1x per 6 weken spuit ter bestrijding van de plant; hierover uiten
bewoners twijfels. Het was geen optie om landbouwfolie over de duizendknoop te leggen.
Bewoners vinden het erg dat de gemeente niet reageert op hun berichten.
Het hek staat er, maar ook de bouwhekken staan er nog. De haag staat nog niet.
John heeft vrijdagmorgen een gesprek bij gemeente en zal punt meenemen.

i.

Knoop 38
Er is een studie gemaakt op basis van gebiedsvisie.
Wijkplatform Elst-Oost is betrokken voor het veilige fiets-forensverkeer, omdat kinderen uit ons
gebied ook naar scholen richting Nijmegen gaan. Compliment voor Anita hoe zij het fietsprobleem
aankaart.
In “kaders” zit het plan hoe de ontsluiting er uit komt te zien. Voor het nemen van maatregelen is 24
miljoen Euro nodig.
De Raadsvergadering kunnen teruggeluisterd worden; zie website gemeente. Er is ook informatie te
vinden op Facebook en op de website van Wijkplatform Elst-Zuid.
De Klankbordgroep is nu opgeheven; er zal een vervolg komen.

j.

Fietstunnel station
Er wordt verbazing uitgesproken over de antwoorden van de gemeente d.d. 17-10-2017, waarin het
Wijkplatform zich niet kan vinden. Er gaat niets ondernomen worden. Hoe serieus worden we als
Wijkplatform genomen?
Actie Aad: toesturen format van aanvraag RTG aan John, met cc aan Anita.
Actie John / Anita: Aanvragen RTG (december 2017 of januari 2018) vóór 22-11-2017 bij Presidium
via griffie, waarbij we goed moeten aangeven wie we aan tafel willen hebben.

k.

Straatnamen De Pas
De Straatnaamcommissie kwam bijeen. Voor de toekomstige straten tussen Groenestraat en
sportterrein en achter Van Dijk moeten namen gezocht worden. Besluit naamgeving van de 3
hoofdwegen: Zomerspelen, Winterspelen en Paralympics. De zijwegen krijgen namen gekoppeld aan
de Olympische sporten.
Actie John: kortsluiten met Wilma Hoekstra.

8.

Wijkkrant
Aanleveren input bij Anne-Marie (am.vanrijsingen@kpnplanet.nl) uiterlijk zaterdag 25 november.
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Aflevering wijkkranten vindt plaats op woensdag 13 of donderdag 14 december, zodat distributie kan
plaats vinden in het weekend van 16 en 17 december.
Onderwerpen:
 Knoop 38 - Bewustwording gericht op fietsers door Anita;
 Germaan;
 NL Doet door John;
 Straatnamen door John;
 Fietstunnel (RTG) door Anita;
 Julius Civilus met aanlevering tekening door Kristiaan;
 Mansio door John;
 Buurtsignaal door Anita;
 Wijkagent – Anne-Marie zal Jessica om input vragen.
9.
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Rondvraag
Ontsluiting ‘oude’ pad van Groenestraat op Olympiasingel; zie brief die overhandigd wordt aan
voorzitter John.
Snelheid op de Ceintuurbaan, vooral aan de noordzijde. Er worden snelheden gemeten groter dan 100
km / uur. Vraag: verrichten van metingen waarna een onafhankelijk rapport opgesteld wordt. De
rapportage van eerdere metingen meenemen in beoordeling en bekijken welke maatregelen genomen
kunnen worden.
Actie John: meenemen in overleg vrijdag 27 oktober met gemeenteambtenaar.
Veilige oversteekplaats voor kinderen vanaf de Germaan (Limes) naar Apollo.
Haag bij zebrapad bij Zonnepoort. De kinderen worden niet gezien. Haag lager maken.
Anita geeft een update van gebruik Facebook: railterminal, wijkagent Ria Bernardus die ook twittert
over onze wijk.
Park Lingezegen: er zijn vergevorderde plannen om 75 trekkershutten te plaatsen op terrein van Pitch
en Putt en bij Rijkerswoerdsestraat komen tennisvelden. De vraag is wat er precies gaat gebeuren.
Actie Jurwin: benaderen per e-mail Wijnte Hol en Jan van Baal, cc. Aad Noordermeer.

10. Sluiting
John wenst om 21:55 uur iedereen een goede thuisreis.
De volgende bijeenkomst vindt plaatst op 6 december in ‘Den Ommelanden’.
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