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

Vooraankondiging enquête in 2015

App op je mobiele telefoon

Ongeveer eens per 5 jaren wordt er door ons Wijkplatform
een bewonersenquête gehouden. Wij willen ons vooral bezig
houden met zaken / onderwerpen, die de bewoners belangrijk
vinden. De uitkomsten van de enquête geven ons weer input
voor de komende jaren. Als bepaalde knelpunten door veel
bewoners worden aangehaald, dan tonen we daarmee de
mate van draagvlak van bewoners aan als we in gesprek
gaan met bijvoorbeeld de gemeente, gemeenteraad of
politie.
De volgende enquête wordt medio 2015 gehouden. Ook de
twee andere wijkplatforms in Elst (Noord en Zuid) willen deze
keer meedoen. De vorige keren voerden we een papieren
enquête uit. Dat is niet meer van deze tijd en bijzonder
arbeidsintensief: rondbrengen, deur aan deur ophalen
en daarna alle gegevens verwerken in Excel en Word. Dat
kan anders: via internet en bijv. Google Docs. Mensen die
aangeven wel mee te willen doen, maar liever via een
papieren versie, krijgen deze nog wel thuis bezorgd.
We zijn nu op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het
opzetten van de digitale enquête.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de veiligheid in uw wijk?
Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van
een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken.
Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent
maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen
een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties
melden bij de politie. De gemeente Overbetuwe en de politie
juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe
omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.
Theo Overgoor, wijkagent , meldde begin november: “Er zijn
45 aanmeldingen in gemeente Overbetuwe. Prima aantal
dus.” Wij zeggen: dat kan beter! Kijk voor meer informatie en
meld u dan aan via de site: www.overbetuwe.nl/watchapp

Donkere dagen offensief
Op 11 december werd er door gemeente Overbetuwe,
politie, wijkplatform en wijkbewoners van Brienenshof,
Eshof, Stationsgebied en Westeraam een ‘witte voetjes’-actie
gehouden in het kader van de landelijke actiedag ‘1 dag niet’.
Daarbij werden medebewoners attent gemaakt op risico’s en
onveilige situaties rondom hun woningen en eigendommen.
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Kernteams Elst
Op 1 januari 2015 zullen er in de gemeente Overbetuwe 8
Sociale Kernteams actief zijn, waarvan 3 in Elst. Dat heeft te
maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
2014, waardoor de gemeenten direct verantwoordelijk zijn
voor het grootste deel van de zorg en ondersteuning van
inwoners, die dit echt nodig hebben. Elst-Noord heeft, net
als Herveld-Andelst, al een jaar een kernteam; zij zijn als pilot
gestart.
Burgers moeten veel meer zelf de regie kunnen nemen over
hun eigen zorg; het draait om eigen kracht, waarbij iedereen
zelf zo lang mogelijk mee kan doen in de samenleving. Dit
wordt ook wel omschreven als ‘participeren‘ van inwoners in
de samenleving.
De WMO zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in
de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie
of bekenden en professionals. De sociale kernteams spelen
daarbij een centrale rol.
Op 19 december zijn ook de leden van de teams in Elst-Oost
en Elst-Zuid door wethouder Ron van Hoeven geïnstalleerd.
In elk van deze drie kernteams zitten, naast professionals, ook
twee vrijwilligers: bewoners uit die wijk. In Elst-Oost is dat
John Baaijens.

Parkeergarage
Begin januari 2015 wordt de parkeergarage bij het NS-station
opengesteld. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd, dat
het parkeren gratis is. Echter, de bestuurders van voertuigen
moeten wel een omweg maken om de parkeergarage te
bereiken en ze moeten, totdat de slingertunnel is aangelegd,
ook een stuk omlopen. Er wordt gevreesd dat veel
automobilisten niet bereid zijn tot omrijden én verder lopen
en dat daardoor de parkeerdruk in de Eshof en bijvoorbeeld
de Grote Laak te groot wordt. Het parkeervergunningen
systeem is, met het gratis parkeren, ook van de baan.
De coalitiepartijen hebben toegezegd dat ze, bij te grote
overlast, maatwerk oplossingen zullen nemen.

Omlegging i.v.m. aanleg slingertunnel
Inmiddels heeft iedereen wel gemerkt dat de
spoorwegovergang bij het NS-station is omgelegd. Er is
begonnen met de werkzaamheden voor het aanleggen van
de twee tunnels. Die moeten over ongeveer 2 jaar klaar zijn.
Tot die tijd zullen we te maken hebben met de tijdelijke
omleggingen en overlast. Op onze website kunt u de
planning van de projecten bekijken.

gekeken naar de mogelijkheden op de locatie skatebaan. Een
optie is een zitboom, die een halve meter boven de grond
uiteen gaat in de vorm van een V of U. Omwonenden worden
bij dit proces betrokken.

Buurtsignaal - werkgroep Afval
Afgelopen september is de werkgroep Afval, bestaande
uit afgevaardigden van school Westeraam, politie, BOA,
gemeente, C1000 nu Jumbo, wijkplatform en bewoners,
weer bijeen geweest.
Het afval rond de VIP’s is, na het plaatsen van de nieuwe
container voor plastic en door extra controles van de BOA’s,
wel verminderd. Een aandachtspunt blijft de glascontainer
met daarom heen de glasscherven. Er worden nog steeds
complete vuilniszakken in de prullenbakken rond de C1000/
Jumbo gedumpt. Dit is vanzelfsprekend niet de bedoeling.
Afgelopen jaar zijn er 12 controles uitgevoerd door de politie/
BOA’s betreffende afval op de “snoeproute”, Colosseum
en Dauw. Ook voor komend jaar worden er weer controles
ingepland.
Regelmatig zijn er jongeren die afval laten slingeren. Deze
groep is goed aanspreekbaar en is ook vaak bereid hun afval
op te ruimen.
Per 1 januari 2015 is het streven om de school Westeraam
rookvrij te maken. Er mag dan ook op het schoolplein niet
gerookt worden. De schoolpauzes zijn al ingekort, zodat de
rokers minder tijd krijgen om te roken. Wanneer omwonenden
na deze invoering meer overlast ervaren, kan dit gemeld
worden bij het wijkplatform of de school Westeraam.
In maart 2015 is de volgende afspraak van de werkgroep
afval.

Vuilstort

Platanen, waarvan er nog 1 geveld wordt.

Bomenactie Brienenshof
In ‘De Eshof’ moet een plataan wijken. Het wijkplatform had
al een bestemming in gedachten en wel in Brienenshof, nabij
de skatebaan. Helaas is er besloten om de plataan te vellen
omdat verplaatsing te duur is omdat o.a. alle verkeerslichten
en lantaarnpalen platgelegd moesten worden hiervoor. De
werkgroep Cool Nature wil graag delen van de stam en een
deel van de kruin hergebruiken: klimelement en van de stam
zitelementen maken in een heksenkring.
Er wordt nu door gemeente met buurtvereniging Brienenshof
en het wijkplatform (een lid hiervan is landschapsarchitect)

Naast het feit dat er vuilniszakken in prullenbakken en
naast de containers gedumpt worden, worden er tijdens
de maandelijkse papierophaaldag ook onafgedekte dozen
neergezet. Bij wind waait het papier weg en blijft liggen. Ook
wordt er plastic opvulmateriaal bij het papier geplaatst, dat
de ophaaldienst terecht laat liggen. Bewoners halen dit ook
niet meer naar binnen; dit is geen gezicht voor onze wijk!
Bij rondgang merkte een bewoner op: “Het is al die jaren
nooit voorgekomen sinds we hier wonen, maar blijkbaar zijn
er buurtbewoners die het niet zo nauw nemen.”
OPROEP: Wanneer glas of ander gescheiden afval niet in de
containers past, kunt u dit inleveren bij de gemeentewerf.
Wilt u a.u.b. geen glazen afval, zoals bijvoorbeeld vazen, naast
de container plaatsen? Bied afval op de juiste manier aan!

Buurtsignaal – werkgroep Hondenpoep
In 2014 heeft de werkgroep Hondenpoep geen grootschalige
acties uitgevoerd. Wel zijn op een paar plekken in de wijk
Westeraam vlaggetjes geplant om zichtbaar te maken waar
de hondendrollen liggen. Overlast van hondenpoep op
stoepen en speelplekken/voetbalveldjes voor kinderen wordt
nog altijd als één van de verbeterpunten van de wijk gezien.
Wij vragen daarom ieders medewerking om deze overlast
verder te beperken. Niemand is blij met hondenpoep aan zijn
of haar schoen!
In de wijk Elst-Oost zijn door de gemeente diverse
hondenuitlaatplaatsen en hondenlosloopplaatsen gecreëerd.
Een gedetailleerde kaart is te vinden op de website van de
gemeente Overbetuwe. De belangrijkste locaties vindt u ook
terug op onze website: www.wpelstoost.nl/

een auto stil staat, waarbij gereden werd met verschillende
snelheden. Daarna werd de aftrap voor het project gegeven
door wethouder Jan van Baal.
Aansluitend deelde Emmy Kleinsmann van Veilig Verkeer
Nederland aan het wijkplatform het Buurtlabel uit. We
ontvingen deze, omdat we de afgelopen jaren al enkele
veilig-verkeer-acties hebben uitgevoerd en deze ook de
komende 3 jaren blijven doen. We ontvingen als cadeau een
geldbedrag waarvan we hesjes aanschaffen, die we kunnen
gebruiken bij toekomstige acties. Daarnaast besteden we het
geld o.a. aan een heksenkring, die we in het voorjaar plaatsen
op het Cool Nature-veld, nabij de scholen.
Daarna zijn er op de Aureus, Dauw en Colosseum snelheidscontroles gehouden. De overtreders zijn aangesproken
door buurtbewoners en ze kregen een waarschuwingsflyer
uitgereikt.

Buurtsignaal – werkgroep Verkeer
Kruising Colosseum-Dauw-Regenboog
Ruim een jaar geleden is de door velen als gevaarlijk
aangeduide kruising Dauw-Regenboog aangepast. De
gewenste aanpassing was het uitbuigen van zowel de
weg (Regenboog) als het parallel lopende fietspad. Tegen
het uitbuigen van de weg werden een aantal bezwaren
aangekondigd, die de gewenste aanpassingen behoorlijk
zouden kunnen vertragen. Daarom werd besloten alleen
het fietspad aan te passen. De gemeente zou monitoren of
de weggebruikers de situatie voldoende veilig vinden; dat is
nog niet gebeurd.
Uitreiking Buurtlabel door VVN.

Opening BMX

Veilig van en naar school
Samen met de scholen Elstar, Wegwijzer en Zonnepoort,
in brede school De Zon, ouders, gemeente, politie en
Veilig Verkeer Nederland is het wijkplatform bezig om de
verkeerssituaties rondom die scholen in de wijk Westeraam
veiliger te maken. Dat doen we met het project ‘Veilig
van en naar school’. Een van de leerkrachten is voor de
zomervakantie met kinderen van groep 8 de wijk ingegaan;
ze bekeken de schoolroutes en hielden interviews onder
verkeersdeelnemers. Daarbij kwamen een aantal gevaarlijke
en/of onduidelijke situaties naar voren. Hiervan werden een
fotoreportage en een beschrijving gemaakt, die als basis
dienden voor overleg en aanpak.
Op 21 november om 12.00 uur werd bij de scholen, onder
grote belangstelling van kinderen en ouders, door de politie
een remactie gehouden. Het doel was om aan de kinderen
en hun ouders te laten zien hoe lang het duurt voordat

De BMX-baan, die in onze wijk is neergelegd, is van begin af
aan een succes! De kinderen maken er graag gebruik van.
Er zal in het voorjaar een opening plaatsvinden om de baan
officieel in gebruik te nemen.
De initiatiefnemers hebben zich verenigd onder de naam
Tornado-crossers omdat ze, bijna zonder uitzondering, op
een crossfiets van dit merk rijden. Vanaf juli dit jaar waren
de jonge crossers met behulp van vriendjes, ouders, de
gemeente Overbetuwe en het wijkplatform Elst-Oost druk in
de weer om de crossbaan helemaal naar hun zin te maken.
Dat is grotendeels gelukt; het enige wat nog resteert is
een iets betere toplaag, maar ook daar zijn alle vrijwilligers
inmiddels druk mee bezig om dat te realiseren.
Een speciale dank gaat ook uit naar sponsoren die dit
mede mogelijk hebben gemaakt waaronder C1000/
Jumbo Westeraam, Opel Broekhuis, Rotary Elst, Gemeente
Overbetuwe en Wijkplatform Elst-Oost.

Volleyballen in Cool Nature
Het wijkplatform heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente
voor realisatie van twee volleybalvelden op het Cool Natureveld voor het spelen van volleybal of badminton. Omdat de
ondergrond van dit veld archeologische waarde bevat, mogen
palen niet dieper dan 60 cm de grond in. De projectleider van
de gemeente Overbetuwen heeft afgelopen november een
aanvraag gedaan bij de Rijksoverheid van Cultureel Erfgoed.
Als er toestemming verkregen wordt, zullen er waarschijnlijk
houten palen geplaatst worden om het karakter van
Cool Nature vast te houden. De hoop is dat de palen de
grond ingeslagen worden in maart 2015 met NLdoet en in
samenwerking met bewoners.
Wethouder Ron van Hoeven opent vernieuwde speeltuin.

IJsbaan
In januari 2014 zijn er twee extra palen geplaatst bij de ijsbaan
en na het proefdraaien inventariseerde het wijkplatform
bij omwonenden of zij overlast van de brandende lampen
hadden; helaas is dat het geval. De lampen gaan, zodra er
een mooie ijsvloer ligt, bij donkerte branden. Op dat moment
wordt er een kraan ingeschakeld voor het goed instellen van
de verlichting. Het is de bedoeling dat de lampen een paar
graden lager gezet worden, zodat het licht geen overlast
geeft aan de bewoners van de nabijgelegen appartementen
en tegenoverliggende woningen.
Belangrijk blijft dat de ijsbaan overal goed belicht is voor de
veiligheid. Daarnaast is de verwachting dat de lampen maar
enkele avonden branden.
We hopen dat er komende winter geschaatst kan worden op
de Mare Nostrum. De veiligheid van het ijs is te volgen via
Facebook ‘IJsbaan Westeraam’ en via Twitter ‘IJsbaanW’.
Wanneer u wilt helpen in de Koek en Zopie-tent of bij het
vegen van de baan, dan kunt u zich aanmelden via Facebook,
Twitter of via e-mail van het wijkplatform: info@wpelstoost.nl

Speeltuinen Brienenshof
De speeltuinen in de Brienenshof zijn onlangs opgeknapt.
Een werkgroep van 4 wijkbewoners is, in een interactief
proces met de gemeente, hiermee aan de slag gegaan. Na
inventarisatie bij alle wijkbewoners, middels een enquête,
zijn er offertes opgevraagd en is er uiteindelijk gekozen
voor een ontwerp. De keuze werd gebaseerd op de wensen
en eisen van alle wijkbewoners. Alle middelen, beschikbaar
gesteld door gemeente Overbetuwe, zijn geïnvesteerd in de
speeltuinen; mede door alle inspanningen van de werkgroep.

Vrijdag 17 oktober jl. zijn de speeltuinen officieel geopend
door wethouder Ron van Hoeven, onder grote belangstelling
van wijkbewoners. Brienenshof is blij met de vernieuwde
speeltuinen!

Wijkplatform Elst-Oost
Kijk voor meer informatie over het Wijkplatform op: www.
wpelstoost.nl. Ons e-mailadres is info@wpelstoost.nl of via
het secretariaat: mw. A. van Mierlo, Wolkenhemel 38, 6661 PH
in 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.
Voor 2015 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld: 28
januari, 11 maart, 22 april, 3 juni, 8 juli (‘In den Ommelanden’
+ wijkschouw), 23 september, 4 november en 16 december
(‘In den Ommelanden’).
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

Heeft u opgemerkt dat we een nieuwe huisstijl
hebben? We horen graag uw mening.
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