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Beste wijkbewoner,
Voor u ligt het nieuwe informatiebulletin van het Wijkplatform Elst-Oost.
Hiermee stellen we u op de hoogte van de activiteiten die het wijkplatform heeft ondernomen en
informeren we u over nieuwe ontwikkelingen in onze wijk.

Even voorstellen: nieuwe wijkagent

Bent u mantelzorger?

Ik ben Jessica Pluim en ben vanaf 15 juli 2017 werkzaam
als wijkagent in Elst-Oost. Ik neem
de werkzaamheden over van
Theo Overgoor. Voorheen was ik
wijkagent in Rozendaal, Velp-Noord
en Velp-Oost. Daarvoor ben ik enkele
jaren werkzaam geweest bij politie
Rivierenland West (politiebureau
Elst Gld). Ik ben bereikbaar via mijn
e-mailadres: Jessica.Pluim@politie.nl
of telefonisch via nummer 09008844.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner,
ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U vindt dat
heel gewoon en combineert de zorg met werk en/of gezin.
Het is belangrijk dat u dan ook goed voor u zelf zorgt. De
gemeente Overbetuwe waardeert het dat u die zorg op
uw schouders neemt. Zij heeft de ‘Geluksroute’ in het leven
geroepen om u te ontlasten door het organiseren van hulp of
een bijdrage te leveren aan een activiteit.
U kunt professionele ondersteuning, informatie en/of
persoonlijk advies krijgen van Steunpunt Mantelzorg
Overbetuwe. Deze organisatie organiseert ook gespreksgroepen voor mantelzorgers waar u met elkaar in een
ontspannen en informele sfeer ervaringen kunt uitwisselen.
Tevens is het mantelzorgcafé in het leven geroepen. Deze is
gratis toegankelijk en vindt in 2017 plaats op maandag van
19:30 tot 21:00 uur in “De Ruimte”, Sint Maartensstraat 32
B, op 11 september (thema is autisme) en op 11 december
(creatieve therapie).
Kent u of bent u mantelzorger, registreer u dan bij het
steunpunt Mantelzorg. U wordt dan op de hoogte gehouden
van de diverse activiteiten die er georganiseerd worden.
Voor meer informatie zie website:
www.meldpuntoverbetuwe.nl/

Aandacht voor acties
Het wijkplatform heeft de actiepuntenlijst geactualiseerd.
We hebben verschillende zaken onder onze aandacht, maar
ook onderhanden. Denk hierbij aan: inrichting woonwijk De
Pas, omgeving Olympiasingel, Elst-Centraal, cameratoezicht,
het creëren van ommetjes, kruising Weteringsewal /
Rijksweg-Noord, verkeersproblematiek buurtschap De Aam,
buurtsignaal en speelvoorziening Lanenbuurt.
Nieuwsgierig geworden naar wat er precies speelt en wat
ons doel is en hoe we dit aanpakken, lees dan verder op onze
website: www.wpelstoost.nl

Denk mee over straatnamen
In dit nummer o.a.
●● Koffieochtend bewoners Westeraam
●● Schapen in de wijk?
●● Eshof: speelweide en markt
●● Inbraakloze dag – vrijwilligers gezocht

Hierbij een oproep aan u als bewoner om mee te denken
over de naamgeving van een aantal straten in de wijk. Op
de oude voetbalvelden van De Pas, tussen Olympiasingel
en Groenestraat, op het terrein van firma Van Dijk en bij
het NS station wordt er in de nabije toekomst gebouwd en
worden er straten aangelegd. In 2008 boog de Commissie
Straatnaamgeving zich al eens over de straatnamen voor die
locaties.
Toen werd geadviseerd om Nederlandse gouden Olympiërs
te benoemen (koppeling met de Olympiasingel), maar daar

zitten voor velen onbekende namen bij. Nu wordt gedacht
om de straatnamen te koppelen aan Olympische sporten.
Er werd gesuggereerd om straatnamen bij het station te
koppelen aan het rangeerterrein dat er vroeger was. Zijn
namen als Stootblok en Rangeerder gepast, als je op deze
plek bebouwing krijgt waar heel Overbetuwe trots op is? Wie
weet betere namen?
Ook de fiets-/voetgangerstunnel bij het station, de te bouwen
tunnel in Rijksweg-Noord en het viaduct bij de Weteringsewal
moeten nog benoemd worden. Op onze website staat meer
uitleg over de eerder bedachte namen. Het wijkplatform kijkt
uit naar uw bijdrage, maakt een keuze uit de inzendingen en
doet een voordracht in de commissie.

Verbinding Westeraam – Park
Lingezegen

wegverkeer en het spoor, soort geluidsschermen die bovenop
de tunnel komen, bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers,
informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden, goed
aanspreekpunt voor knelpunten tijdens de bouw, enz. In juni
is opdracht gegeven aan een extern ingenieursbureau voor
een ontwerp van de tunnel. Vermoedelijk is in november a.s.
het definitieve ontwerp gereed. Op onze website vindt u de
verslagen van de vergaderingen van de KBG.

Koffieochtend bewoners Westeraam
Enkele minder mobiele bewoners van Westeraam vroegen
om een koffieochtend of -middag in de wijk.
Met dat verzoek gingen 5 bewoners aan de slag. Zij keken
naar mogelijkheden midden in of net aan de rand van de
wijk. De keuze viel op 2Switch, de kringloopwinkel aan de
Nieuwe Aamsestraat 42 in Elst. Die winkel is elke dag (behalve
op zondag) geopend vanaf 10 uur. Op dinsdagochtenden om
de 2 weken zitten er ook 1 of 2 van de organisatoren, zodat
het initiatief verder uitgewerkt kan worden naar behoefte van
de bezoekers. Ook voor onderwerpen, die het Wijkplatform
of het Sociaal Kernteam aangaan, kunt u op die momenten
terecht: dinsdag 27 juni, 11 en 25 juli, 8 en 22 augustus van
10 tot 12 uur. In september evalueren we of er voldoende
aanloop was en of we doorgaan.

Schapen in de wijk?
Een leuk ommetje
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Wellicht was u bij de feestelijke opening van wandelpad
en bruggetjes, die via een ommetje toegang geven vanuit
Westeraam naar park Lingezegen. De organisatie ontving
complimenten en daarnaast wensen: het plaatsen van
prullenbakken bij de uitgangen voor het weggooien van
afval en drollenzakjes, het plaatsen van een hekje vóór het
bruggetje bij Via Alosta – Ceintuurbaan, zodat honden
en kinderen niet plotseling de weg opschieten, en het
zorgvuldig omgaan met de zwanenbloem, een beschermde
plant die steeds minder voorkomt. De wensen zijn door ons
wijkplatform neergelegd bij de gemeente.
In de nabije toekomst komt er vanaf het Notenlaantje –
Rijksweg-Noord een pad, Waterrijksepad, dat met een slinger
uitkomt bij de nieuwe brug over de Linge, die aansluit op het
ommetje nabij het helofytenveld.

Spoorkruisingen
In de Klankbordgroep (KBG) aangaande de tunnel van de
Rijksweg-Noord en het spoorviaduct van de Weteringsewal
spreken enkele omwonenden, de voorzitters van
wijkplatforms Elst-Noord en Elst-Oost, de projectleider en
af en toe wethouder Jan van Baal ook over de inpassing
van de spoorkruisingen, toegankelijkheid van de woningen
tijdens de bouw en daarna, trillingen en geluidsniveaus m.b.t.

Wiebeltuinen
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Een bewoner van de Ochtendnevel kwam met het idee
om het openbaar groen van de Wiebeltuinen, ontworpen
door kunstenares Annelies van Dijk, op een andere wijze te
beheren. Nu wordt er elke 10 tot 14 dagen bijna een hele dag
gemaaid met erg luidruchtige bosmaaiers, waarna de paden
schoongemaakt worden met behulp van bladblazers. Dat
kan anders door het gras wat langer te laten groeien zoals op
het Romeinse Veld (Cool Nature) in Westeraam.
Dat geeft meer speelplezier voor de kinderen en minder
overlast voor de omwonenden. Het maaien kan ondervangen
worden door er een paar dagen een kleine schaapskudde te
laten grazen. Dat hoeft maar 2 of 3 keer per seizoen te gebeuren
en duurt 2 dagen per keer. Dat uitgewerkte idee, met de voor-

en nadelen, is medio juni voorgelegd aan omwonenden en
gebruikers. Bovendien zijn er meer stroken waar, in plaats van
maaien, met begrazing door schapen gewerkt kan worden.
Een eerder ingediend idee is om het kale terrein nabij het
NS-station, waar het Huis der Gemeente gepland stond, in te
zaaien met een weidemengsel en daar schapen op te laten
grazen.

Verkeerssituatie rondom NS-station
Met de komst van de tunnels bij het station is de
infrastructuur veranderd. Mede naar aanleiding van uw
klachten en oproepen, o.a. via social media, wordt al geruime
tijd geprobeerd om de verkeerssituaties te verbeteren. Dat
is een moeizaam proces, maar begin juni vond er eindelijk
een overleg plaats, waarbij het wijkplatform het grote aantal
knelpunten voorlegde aan de gemeente.
Op onze website vindt u meer informatie: benoeming van
knel- en aandachtspunten en resultaat uit overleg.

Omgeving NS-Station
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twee goede doelen. Dit jaar waren dat het Scholenproject
“4 anak anak Jasri” op Bali, en “Bike 4 Care” van Coop Afrika in
Uganda. Er zal ruim € 5.000,- naar de 2 projecten gaan.

Trapveldje Kalmoeslaan – Floralaan
Vorig jaar werd het wijkplatform door bewoners gevraagd
om mee te helpen met het ontwikkelen van het trapveldje.
Inmiddels is door enkele bewoners een aanvraag gedaan en
toegekend door project Kracht der Kernen.
Er werd ook flinke overlast vastgesteld van fietsers over
voetpaden en dwars over het gras dat helemaal kapot
gereden werd. Daar is nu een oplossing voor bedacht die
voorgelegd is aan de omwonenden. Omdat er bij het talud
van de Prinsengracht gevaar bestaat dat kinderen in het
water raken (al eerder gebeurd) willen we kijken of er een
beukenhaag aangelegd kan worden.

Speeltuinen Lanenbuurt
Naar aanleiding van vragen uit de wijk heeft het wijkplatform
het afgelopen jaar meerdere malen contact gehad met
GEM Westeraam over de realisatie van de speeltuintjes in
de Lanenbuurt B. GEM wil nog geen actie ondernemen om
deze speeltuintjes aan te leggen in verband met de vele
bouwactiviteiten die nog plaats zouden moeten vinden.
Inmiddels wordt er volop gebouwd in Lanenbuurt B. De
verwachting is dat in het najaar meer duidelijkheid gegeven
kan worden over de invulling van deze speelplekken en
wanneer ze gerealiseerd gaan worden. Wij zullen dit als
wijkplatform verder opvolgen en betrokkenen informeren
zodra er meer bekend is.

Onderhoud Eshof - speelweide

Speelveldje Vissen/Ram

Op 19 mei was er de voorjaarsschoonmaak van Speelweide
De Eshof aan de Savornin Lohmanstraat. Daar deden maar
liefst 40 bewoners aan mee. Naast het schonen van het terrein
en het aanbrengen van vers zand in de zandbak werd er extra
aandacht geschonken aan de begroeiing rond het terrein. De
bankjes van de speelweide zijn nu beter zichtbaar vanuit de
omgeving en dat heeft hopelijk ook een gunstig effect op de
ervaren overlast door een groep jongeren.
Door sponsoring van de gemeente (Kracht van de Kernen)
en het wijkplatform (€ 300,-) kon de toegang tot de weide
worden aangepakt (hekken en bord) en werd er een nieuw
waterspeelwerktuig aangeschaft. De in de wijk wonende
wethouder Ben Ross verrichtte de onthullingen.

In de wijk Vierslag ligt tussen de straten Ram en Vissen
een speelveldje. Omdat het veldje niet was geëgaliseerd
en kinderen met verstuikte enkels thuis kwamen, werd
door bewoners de hulp van het wijkplatform ingeroepen.
Directeur GEM Westeraam kwam tegemoet aan ons verzoek
en zegde toe, dat het egaliseren en inzaaien met het juiste
gras begin juni worden uitgevoerd. Zodra de schoolvakantie
aanbreekt kan de jeugd daar dan weer voetballen, hockeyen
en vliegeren.

Geslaagde Eshofmarkt
Op 10 juni vond de jaarlijkse Eshofmarkt plaats. Het was een
mooie zonnige dag met een geweldige sfeer. Met zo’n 150
vrijwilligers is de markt in goede banen geleid.
De opbrengst van de markt is elk jaar ten bate van één of

Asfalteren Ceintuurbaan
Het zuidelijk gedeelte van de ringweg rond Westeraam, de
Ceintuurbaan, is op dit moment nog steeds ingericht als
bouwstraat. De gemeente verzocht GEM Westeraam om
op korte termijn de definitieve bestrating aan te leggen
en niet te wachten tot het wijkje Vierslag geheel bebouwd
is. De verwachting is dat met asfaltering gestart wordt
na de bouwvakvakantie, omdat het verkeersplan voor
omleidingsroutes nog ingediend en goedgekeurd moet
worden.

Verkeersactie bij scholen Westeraam
Op 30 mei voerden de basisscholen in Westeraam, 4 leerlingen,
enkele ouders, wijkplatform en politie samen acties uit voor
veilig van en naar school. Op de schoolpleinen zijn die
ochtend en middag de ouders/verzorgers aangesproken
op onveilig verkeersgedrag, kregen kinderen een grote
“30”-sticker, werden automobilisten gecomplimenteerd op
goed of aangesproken op fout rijgedrag. Nuttige acties met
veel waardering van ouders.

Controle
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A15 onderling samenhang te geven en in te bedden in een
landschappelijk te versterken omgeving.
De ontwikkelingen van de klankbordgroep zijn te volgen op
de Facebookpagina van het wijkplatform Elst-Oost en op de
website van wijkplatform Elst-Zuid (https://wpelstzuid.nl/
project-knoop-38-rtg); in de nieuwsbrieven op deze site staat
de stand van zaken.

Overig nieuws
Er is nog veel meer informatie te delen met u die, door
ruimtegebrek in deze uitgave, helaas niet opgenomen kan
worden. Kijk op onze website voor meer nieuws, zoals:
●● Gratis boeken over Westeraam verkrijgbaar
●● Bouwen op de Groenoordstip
●● Asfalteren Ceintuurbaan
●● Hobma Modeldagen
●● Open dag gezondsheids- en fitnesscentrum
●● Verkeerssituatie
rondom
NS-station:
knelen
aandachtspunten

Inbraakloze dag
Net zoals in voorgaande jaren wil het wijkplatform in
samenwerking met politie en gemeente aandacht besteden
aan een inbraakloze dag. Twee pijlers, die hierbij centraal
staan, zijn het vergroten van bewustwording over het thema
woninginbraken onder inwoners en bijdragen aan sociale
verbindingen in de wijk. Politie en groep vrijwilligers bezoeken
de wijk en geven signalen af bij ‘onveilige’ woningen. Dit jaar
wordt de actie naar grote waarschijnlijkheid gehouden op
vrijdag 27 oktober van 15:00 tot 17:00 uur en van 19:00 tot
21:00 uur.
Wij zoeken nog helpers voor deze uren. Wilt u als vrijwilliger
deelnemen aan deze actiedag, meld u dan aan via e-mailadres
info@wpelstoost.nl

Knoop 38
De provincie Gelderland wil mogelijk investeren in de aanleg
van de Railterminal Gelderland op de locatie ter hoogte
van het Container Uitwissel Punt (CUP) aan de Betuweroute
tussen de oprit 38 van de A15 (Knoop 38) en Valburg.
Vorig jaar is er een klankbordgroep gestart met als
doel samen met de aanwezigen de eerste ideeën te
schetsen voor de inrichting van het gebied, globaal
gelegen tussen Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout.
Het doel is om de verschillende planontwikkelingen,
bedrijventerreinen A15, windmolens, RTG en verbreding

Gezondheids- en fitnesscentrum
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Wijkplatform Elst-Oost
Kijk voor meer informatie over het wijkplatform op: www.
wpelstoost.nl of op Facebook.
U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@wpelstoost.nl
of via het secretariaat: mw. A. van Mierlo, Wolkenhemel 38,
6661 PH Elst.
Ook bent u van harte welkom op onze vergaderingen.
Deze zijn openbaar en worden meestal gehouden in de
grote zaal van ‘De Wieken’, Prinses Irenestraat 49 in Elst
en af en toe in ‘In den Ommelanden’, Rijksweg-Noord
19 te Elst. Kijk op onze website voor data en locaties.
De volgende vergaderdata 2017 zijn vastgesteld: 5 juli (‘In
den Ommelanden’ om 19:30 uur), 13 september, 25 oktober,
6 december. Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.
Hebt u kopij voor de wijkkrant, dan kan deze aangeleverd
worden bij de eindredactie:
Anne-Marie van Rijsingen via ams.vanrijsingen@kpnplanet.nl
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