Verslag vergadering van Wijkplatform Elst-Oost 13 september om 20.00 uur in De Wieken.
Aanwezig: Ben Ross(wethouder), Adrienne van Efferen, Hannie Schrijver, Abda Bakkali, Wim
Roelofs, Jessica Pluim(wijkagent), Anne-Marie, John, Bert, Wilma, Mark, Hans v.d. Moosdijk,
Aad Noordermeer, Dennis van de Berg, Kristiaan, Inge, Merijn van de Mooren, Christian van den
Berg(gemeente secretaris) en Annemieke.
Afwezig: Rob, Jurwin, Anita en Marco.
1. Opening en mededelingen.
John heet iedereen welkom en vraagt of iedereen zich even kort voorstelt. Merijn en Dhr. Van
den Berg komen later.
2.
Wethouder Ben Ross komt met ons terugblikken op de afgelopen collegeperiode en vooruit
kijken (met mogelijke) verbeterpunten.
Dhr. Ross wil graag weten hoe het kernenbeleid ervaren wordt. Kernenadviseurs voor de
contacten. Altijd op zoek naar ervaringen. Merijn is er nog niet. Er wordt een appel gedaan om
specifieke actiepunten. Wachten we op Merijn, of gaan we door. Vraag is wie trapt er af met zijn
mening? John geeft aan dat we regelmatig aanwezig zijn bij gesprekken van de kernenestafette.
Niet alle dorpsraden staan open voor hulp. Wij proberen om jaarlijks wat geld over te houden om
projecten te steunen. Wat wordt er met de €3000, - per jaar gedaan. Een groot gedeelte gaat op
aan de wijkkrant en verder steunen we projecten in de wijk. Voorbeeld hiervan is het duikelrek
op het pleintje bij de Wolkenhemel. Ook is er een bijdrage gegaan naar de Eshof speeltuin.
Er worden nuttige en goede dingen gedaan van het geld.
Er is een fonds maatschappelijke voorzieningen (kernengelden). De gemeente wil de stromen wat
opener houden. Dit staat los van het geld wat we krijgen als Wijkplatform. Bij de BMX baan is er
€2500,00 ter beschikking gesteld door de gemeente.
Wilma geeft aan dat het nog niet zo bekend is in de gemeente. Dit kernengeld (een bedrag van
totaal €30.000,00.) wordt door de gemeente ter beschikking gesteld voor projecten. €3.000, - per
project. Dit loopt niet via het Wijkplatform, maar de gemeente. Iedereen met een goed voorstel
kan dit indienen.
De Rabobank financiert ook projecten, maar na een bijdrage van de Rabobank voor een project,
mag je 3 jaar geen gebruik maken van hun projectgelden. De BMX baan heeft een bijdrage
gehad.
Er wordt door het Wijkplatform weinig extra beroep gedaan op financiële middelen.
Dorpsraden maken weinig gebruik van de kernengelden. Het is te weinig bekend.
Er wordt weinig geld uitgetrokken voor de speelvelden.
Eshof onderhoudt de speelweide zelf.
In een aantal wijken wordt met een werkgroep en drie partijen om de tafel gezeten om speelweide
in te richten. Niet overal lukt dit. Bv De Helster.
In de wijk Brienenshof ging het verkeerd. Verkeerde toestellen werden besteld. Uiteindelijk toch
goed gekomen.
In de wijk Westeraam zijn er 3 basisscholen. Er was een idee van het Wijkplatform voor NLdoet, namelijk een voetbalwand met gaten. Keuring van deze wand kostte €800,00 en werd
daarom niet geplaatst. Kan dit niet goedkoper, of gratis?
Het verhaal van Dhr. Ross is duidelijk voor de aanwezigen.
Inge geeft aan dat de structuur voor de gemiddelde burger niet duidelijk is. Communicatie is niet
optimaal. Medewerkers in het call-centrum op het gemeentehuis weten vaak niet naar wie ze de
bewoners moeten doorverbinden met vragen. Hier ligt nog een verbeterpunt.

Kernenambtenaar moet meer informeren en geïnformeerd worden. Hij is het aanspreekpunt
tussen gemeente, Wijkplatform en burgers.
Nieuw initiatief. Hoe ga je met maatschappelijke motieven om. In Ede krijgt elk huishouden drie
cheques van € 7,50 om een project per cheque te sponseren. Men kan dan bij een goed initiatief
deze cheque inzetten en hoort dan binnen een paar dagen of het project is goedgekeurd.
3. Stand van zaken voor en door de wijkagent. (Jessica Pluim).
Half juli is onze nieuwe wijkagent begonnen. Ze is nu aan het inburgeren in de wijk. Wat wordt
er verwacht van haar tijdens de vergadering? Ze geeft aan dat ze de zaken ongeveer net als Theo
zal doen en ook voor een deel op haar manier.
Er zijn in de afgelopen maanden 3 woninginbraken gepleegd. Ook zijn er 3 meldingen van
diefstal uit auto’s. Daarbij zijn o.a. een laptop, tablet, gereedschap, en een kenteken
weggenomen.
Heeft 5 weken Ceintuurbaan dicht nog positieven gevolgen i.v.m. de diefstallen in de wijk?
Parkeeroverlast rondom de Ceintuurbaan is nu hoger. Er wordt snel naar de politie gebeld. Er zijn
veel meldingen.
Alleen bij excessen wordt er opgetreden. Er moet een afweging zijn van wat kan er en wat niet.
Mensen moeten hun werk kunnen doen. Op de Vierslag is veel parkeeroverlast. Er zijn te weinig
parkeerplaatsen.
Bij het gezondheidscentrum Elst was een auto achtergelaten. Deze is naar het industrieterrein
gesleept.
De wijkagent geeft aan dat er overlast gemeld wordt van voetballende jeugd. Ook is er overlast
door jeugd onder de brug aan de Teoweg. Hier gaat op gecontroleerd worden. Op de Eshof is ze
nog niet geweest. Overlast kan men melden bij de politie of de BOA. In de wijk Brienenshof is
bij skatebaan in de zomermaanden ook overlast.
Snelheid controleren bij scholen en op zitjes. Dit wordt jaarlijks een paar keer gedaan i.s.m. de
scholen. Graag tijdig aangeven bij de wijkagent als we een actie willen. Bewoners betrekken bij
de actie die aangeven dat er te hard gereden wordt. Mensen betrekken met leuke acties. AnneMarie geeft aan dat er in september-oktober een snelheidsactie zou komen, maar vanuit de
scholen is er nog niets aangegeven.
1 dag niet op vrijdag 27 oktober. Er is een oproep geplaatst in het wijkkrantje voor aanmeldingen.
Er is een aanmelding uitgekomen. Het gaat om de wijken Westeraam, Brienenshof en Eshof. Hier
worden samen met de wijkagent witte voetjes gelegd, of men gaat een gesprek aan. Gevraagd
wordt of er een oproep naar de Watssappgroep beheerders kan gaan voor meer mensen. Eind
september komt in de buurtkrant van de Brienenshof ook een oproep.
4. Merijn van den Mooren komt samen met de gemeentesecretaris Dhr. C v.d. Berg.
Cristian en Merijn stellen zich nog even voor.
Afgelopen zomer heeft het Wijkplatform een mooie wijkschouw gehad.
Merijn stelde toen de vraag hoe wij het contact met de kernadviseur ervaren. Aangegeven werd
toen dat Sandra vaker aanwezig was. Afgesproken was dat Merijn na de zomer die vraag op tafel
zou leggen tijdens de vergadering. Wat wordt er van mij verwacht en waarmee kan ik jullie van
dienst zijn? Kristiaan geeft aan dat hij de weg naar de juiste personen op het gemeentehuis goed
weet te bewandelen. Bewoners die gemeente bellen worden niet teruggebeld of komen niet bij de
juiste persoon en worden dan doorverwezen naar het Wijkplatform. Telefoniste weet niet naar
wie men doorverbonden moet worden.
Adrienne was voor het eerst op de vergadering en had nog nooit van Merijn gehoord en van zijn
functie.

Hij houdt feeling met de wijk om te kijken wat er in het dorp speelt. Een soort van
netwerkfunctie. Hij weet welke weg bewandelt moet worden. Om bij elke dorpsraad of
Wijkplatform vergadering aanwezig te zijn slokt te veel tijd op die op een andere manier besteedt
kan worden.
John geeft aan dat we zelf aan willen pakken, maar Merijn kan tijdens een vergadering aangeven
bij wie je moet zijn. Dit wordt gemist.
Hij zou hetzelfde kunnen doen als bijvoorbeeld de wijkagent. Alleen in het begin van de
vergadering aanwezig zijn, of iets later komen. Hij hoeft dan niet de hele vergadering te volgen.
Hoe is dit tot stand gekomen. Bewoners vragen steeds vaker zelf om hulp. Dit vroeg om een
heroverweging.
Er zijn maar 2 kernadviseurs. Het is maatwerk per dorp. Hij is meer nodig voor het
overkoepelende deel als voor individuele projecten.
We zijn een wijk waar veel gebeurd.
Waar heb jij wel contact mee en wij niet? Met welke organisatie? Hoe zie jij ons? Iedereen een
rol laten spelen in de wijk. Heb je ook contact met sociaal kernteams? Hoe komen de contacten
tot stand? Veel contact met John. Hoe kunnen wij elkaar versterken en samenwerken?
Merijn geeft aan dat hij gaat over collectieve belangen. Niet voor particulieren, maar voor
Wijkplatforms.
Netwerkfunctie naar gemeente, vaker aanwezig op de vergaderingen. Dat is onze
ondersteuningsvraag.
Wat kunnen wij als Wijkplatform betekenen?
Bij meerdere vergaderingen op een avond tijdelijk aanwezig te zijn.
Merijn vraagt tijdens de vergadering of er nog zaken zijn waar hij bij kan helpen.
Hannie geeft aan dat er op de Floralaan een raar paaltje geplaatst is, die gevaarlijk staat ter hoogte
van nummer 10 - 12. Dit heeft waarschijnlijk met de fietsers te maken. Deze bewoners zijn
inmiddels verhuisd.
Van het kerngeld is nog ongeveer €3000.00 in kas. Wie het eerst komt met een project maakt
daar dan nog kans op.
Adrienne vraagt wanneer het Hondenparkje van de Eshof wordt afgemaakt? Honden worden
losgelaten terwijl het niet afgezet is. Ook groeit er veel duizendknoop in het gras daar. Dit is
moeilijk te verwijderen.
5. Ingekomen stukken:
a.
Agenda politieke avond (ronde 1) maandag 12 juni 2017.
b. Jaarcongres participatie en herstel 28 november 2017 te Amsterdam.
c.
8e jaarcongres LVB 12 september 2017 te Zwolle.
d. Politieke avond voorronden 11 juli 2017.
e.
GO september 2017.
f.
Agenda Raadsvergadering dinsdag 19 september aanvang 21.30 uur.
g. Agenda politieke avond (Ronde 2) dinsdag 3 oktober.
Post via e-mail:
h. RONA nieuwsbrief 40 Routeringsbesluit.
i.
RONA spoor ledenbrief 7 augustus 2017.
Opgevraagd hoeveel spoorbewegingen er waren. 1700 mogen en er waren er 2900.
j.
RONA conceptverslag Notulen alv. 20 april 2017.
k. Website stand van zaken.
Nieuw site is klaar. Anne-Marie en Anita en John houden hem bij.
l. 21 oktober Kracht van de kernenmiddag (Merijn).

Jaarlijkse bijeenkomst dorpsraden en Wijkplatforms. Van 14.00 tot 18.00 uur. Iedereen is
welkom. Dit jaar wordt het georganiseerd in Elst.
m. Opening fietspad Mozartstraat – Park Lingezegen op 22 september om 16.00 uur.
6. Financiën en kascontrole over 2017 (in 2018).
Jaarverslag naar de gemeente is uitgebracht. Er is nog ongeveer €700,00. Er is geld
uitgegeven aan de voorlichting van de spooravond, duikelrek en de Eshof.
Kascontrole, wie wil dit doen in 2018? Adrienne, Inge en Wilma geven aan wel te willen
controleren.
7. 1 Dag niet 27 oktober 2017.
De bedoeling van 1 dag niet is dat er niet wordt ingebroken. Mensen lopen met hesjes en spreken
indien nodig medebewoners aan op het veilig afsluiten van huizen en poorten.
8. Verslag van 31 mei.
Verslag goedgekeurd.
9. Vergaderdata 2018:
17 januari, 28 februari, 11 april, 23 mei, 27 juni (In De Ommelanden), 5 september, 24 oktober
en 12 december (In Den Ommelanden). De vergadering stemt hiermee in.
10. Lopende zaken:
a.
Nieuwe Aamsestraat en fietstunnel (Seinhuistunnel).
Dennis: Toestand van het fietspad is volgens Groen Links tijdelijk. John tekent het nieuwe plan
op het bord voor zover nu bekend is. Dit plan is tot stand gekomen i.s.m. De Fietsersbond. wat
nog niet is besproken is een eventuele Kiss en Ride strook aan de oostkant. Volgens de gemeente
komt deze er niet aan deze kant. Auto’s parkeren nu op de weg en op het kruispunt om mensen
in- en uit te laten stappen wat ook weer gevaarlijke situaties oplevert. Aan beide kanten is het
voor veel mensen niet duidelijk wie er voorrang heeft. De situatie is voor veel mensen erg
onduidelijk. Er is geen aanwijzing naar de parkeergarage. Ook is het voor sommige mensen niet
duidelijk hoe men bij de slingertunnel komt. Dit levert gevaarlijke situaties op omdat men dan
door de fietstunnel rijdt met de auto.
Ruimtelijke kwaliteit was niet aan de orde, maar John wil dit nog wel een keer bespreekbaar
maken. Voorstel is om de auto's vanuit de tunnel richting parkeergarage te laten rijden en dan via
het industriegebied richting de Gamma, zodat het voor de fietsers wat veiliger wordt.
Aad stelt voor om een ronde tafel gesprek te hebben zodat men zijn mening kan geven. Dit kan
via het presidium worden ingepland. Platform stemt voor. John en Annemieke gaan dit
voorbereiden.
b. Omleiding Ceintuurbaan.
Geeft de nodige overlast. Na 2 dagen afsluiting heeft John een rondje gedaan om te kijken hoe
het ging. 2 pakket bezorgers waren niet blij. Men wist niet hoe men bij de straten kon komen. Bij
de Rentambt waren ook mensen aan het zoeken. John heeft gevraagd of het niet anders kan.
Mensen die bezoek verwachten informeren over hoe men moet rijden. Een oplossing zou kunnen
zijn om bij de informatiebrief een plattegrondje te plaatsen zodat men bezoek uit kan leggen hoe
te rijden.
c.
Blikvanger op de Juno.
Er staan 2 blikvangers aan de rand van de wijk. Daar wordt steeds meer huisvuil ingegooid.
Buurtbewoner vraagt of deze niet weg kunnen. John wil toestemming vragen of deze verwijderd
kunnen worden. Iedereen stemt voor.
d. Speelvoorzieningen schoolplein basisscholen Westeraam.
De bedoeling is om gesprekken aan te gaan met Wijkplatform, scholen en gemeente om
schoolpleinen over te dragen aan de scholen. Nu wordt er gekeken of dit juridisch mag. De

speeltoestellen zijn nu 10 jaar en moeten onderhouden worden. Wie is er verantwoordelijk als de
scholen gesloten zijn? Zijn er voldoende speelvoorzieningen in de wijk? Er wordt veel gebruik
van gemaakt. Directeur Marco van de Elstar wil de omgeving groener maken, minder stoep. Er
wordt nog bekeken hoe er verder mee om te gaan. Wordt vervolgt.
e.
Julius Civillusstraat – Mansio (Kristiaan).
Dit loopt. Kristiaan heeft een paar keer gebeld met de bewoners. Paaltjes gaan worden geplaatst.
Binnenkort komt er een beukenhaag. Contact met een aantal bewoners.
Klachten Mansio is te smal. Aan de noordkant een voetgangersstrook maken waar men met de
auto overheen kunnen. Komt een tekening die door de bewoners goedgekeurd.
f.
Schouw pad Germaan.
Er komt een hekje naast het grote hek. Men kan daar met honden lopen maar die moeten
aangelijnd zijn. Abda woont aan de Germaan en vind het jammer dat er door het Wijkplatform
niet met hun gecommuniceerd is. Men voelt zich niet gehoord. Er is door ons wel met het
Waterschap gecommuniseerd en die zouden het terugkoppelen met de bewoners.
Bert stelt voor om met een paar mensen van het Wijkplatform contact op te nemen met de
bewoners.
g.
Flyer veilig van en naar school.
Het is niet bekend of deze verspreidt is.
11. Rondvraag.
In de wijkkrant stond een stukje over het veld Kalmoeslaan-Floralaan. Hannie meld dat men niets
weet van een ontwerp, maar het ligt er wel. Dit wordt niet gedragen door de buurt.
Dennis stelt voor om iedereen in de straat uit te nodigen voor een informatieavond.
Als Wijkplatform moeten we er strakker tussen te gaan zitten.
Dinsdag is er een vergadering over knoop 38. In oktober wordt een besluit genomen.
12. Sluiting.

Verstuurd vanaf mijn iPad

