Verslag bijeenkomst Wijkplatform d.d. woensdag 17 januari 2018

Aanwezig:

John Baaijens, Inge Biemans, Adrienne van Efferen, Wilma Hoekstra, Anita Lensink, Jurwin
van Manen, Annemieke van Mierlo, Anne-Marie van Rijsingen, Bert Snel, Mark Snijder,
Kristiaan Visser, Rob Weghorst, Jessica Pluim (wijkagent), Hannie Schrijver, Rebeca de
Vries, Ramon van Manen (BOA)
Afwezig (mk): Hans van den Moosdijk, Aad Noordermeer
Afwezig (zk): Marco Berndsen
Notulist:
Anne-Marie
1.

Opening en mededelingen
John opent de bijeenkomst om 20:05 uur.
De Omgevingsvisie begint vorm te krijgen. De inbreng wordt naast het geldende beleid gelegd en
vergeleken met bijvoorbeeld de dorpsontwikkelingsplannen die de meeste kernen hebben gemaakt.
De discussies in de bijeenkomsten en op het gemeenteplatform zijn vertaald naar een document:
‘Omgevingsmanifest’ waarin (op hoofdlijnen) de keuzes staan. Er is een inloopbijeenkomst op
dinsdag 30 januari tussen 19.30 en 21.00 uur op het gemeentehuis in Elst. De gemeente publiceert
een week voor de bijeenkomst het ‘Omgevingsmanifest’ op www.overbetuwe2040.nl. Ook kan op
deze website een reactie achtergelaten worden op.

2.

Stand van zaken voor en door de wijkagent
Twee inbraken in de wijk vóór de jaarwisseling. Het is iets rustiger met fietsdiefstallen, geldend
voor geheel Elst.
Het schadebedrag m.b.t. jaarwisseling is aanzienlijk lager; intentie is om volgend jaar nog minder
schade te hebben. Wel veel geknal gehoord.
Ingekomen e-mail over Ceintuurbaan: klachten snelheid en verkeersgedrag. Het handhavings-team
blijft regelmatig controleren. Aan de wijkagent wordt gevraagd of daar een VOP kan komen. Bedenk
wel dat het schijnveiligheid is.
Actie Jessica: zij zal het verzoek m.b.t. VOP overbrengen naar de gemeente.
WhatsApp groepen: wijkplatform wil graag avond beleggen voor beheerders en gebruikers.
Officieel zijn er 7 groepen; officieus veel meer, ca 23. Dit is manco in systeem.
Doel: betrekken bij leefbaarheid en veiligheid. Tweerichtingsverkeer; informeren en verbinding
leggen met elkaar. Onderwerpen: Wat wel en niet melden in app-groep, wanneer 112 bellen en
wanneer niet.
Hiervoor is een rol weggelegd voor wijkagent. Vanuit wijkplatform melden zich voor de organisatie
aan Wilma Hoekstra en Rebeca de Vries. Enkele aandachtspunten: hoe kunnen we beheerders
bereiken, hoe uitnodigen, ook officieuze groepen er bij betrekken, enz. Ook gemeente, Frederik
Stouten, hierin betrekken.
Melding Facebook over getinte man. Collega van Jessica, Frans Nijholt, is bezig geweest met de
melding. Het is onduidelijk of hij contact gehad heeft met mevrouw.
Actie Jessica: uitzoeken.
Stationsgebied: er wordt minder gesurveilleerd door serviceteam. Politie ziet wel signalen:
fietsdiefstallen, vernielingen na stapavond. Prioriteit ligt bij onregelmatigheden, diefstallen.
Er zij niet direct zorgen, maar heeft wel aandacht bij politie.
Jessica neemt bezorgdheid van aanwezigen mee naar gemeente.
Ongeluk bij busbaan, waarbij verkeer vast staat. Bij regenachtig weer brengen ouders kinderen naar
school; er ontstaat verkeerschaos.
BOA is langs geweest bij Westeraam lyceum. Volgende week vindt er, samen met de
verkeersdeskundige van de gemeente, een gesprek met scholen plaats m.b.t. te nemen maatregelen
(ouders rijden door of aanleg van kiss- en ride plaats aan de rechter kant), zodat er niet meer
stilgestaan wordt op kruisingen. Daarna wordt er overleg gepleegd met andere scholen.
Vorig jaar startte BOA met wijzen op feit dat er niet gestopt mag worden bij haaientanden;
binnenkort handhaving hierop met uitschrijven van boete van € 104,= bij foutief gedrag.
Verdachte situatie: zwarte Volkswagen. Ook is er een bus veel te zien bij de Kalmoeslaan.
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Actie: doorgeven kenteken aan wijkagent.
3.

Ingekomen stukken
a.
Politieke avond voorronden 9 januari 2018
b.
Politieke avond raadsvergadering 9 januari 2018
c.
Politieke avond voorronden 23 januari 2018
E-mail
d.
Inloopbijeenkomst ‘Omgevingsmanifest’; zie mededelingen
e.
Dorpsraad Oosterhout organiseert voor alle wijkplatforms en dorpsraden een bijeenkomst op
1 april a.s. Vraag: welke wensen liggen er in de dorpen om mee te nemen naar de gemeente.

4.

Verslag 6 december 2017
Pagina 1, punt 3 – fietspaden: actie moet nog ondernomen worden door Wilma.
Pagina 2, punt 7e – parkeeroverlast yogacentrum: vorig jaar heeft BOA diverse avonden
rondgereden: er waren toen nog veel parkeerplaatsen open. Er blijkt geen handhavingsverzoek te
zijn. Advies: bellen naar gemeente - Bouwen en Wonen van de gemeente en vragen om
handhavingsverzoek met vermelding onderwerp, tijdstippen en hoeveel auto’s het betreft.
Pagina 3, punt 9f - ontsluiting oud pad Groenestraat: de ontsluiting gaat er komen; er worden snel
platen gelegd.
Pagina 3, punt 10 rondvraag – facebook: we zitten boven 500 likes.
Pagina 4, punt 10 rondvraag – ijsveegmachine: is gebruikt bij de ijsbaan, waarvoor firma Lozeman
bedankt werd, terwijl de machine in bezit is van wijkplatform.
Actie Mark: ijsveegmachine van sticker dat deze eigendom is van wijkplatform.
Actie Mark: afspraken maken met Lyceum Westeraam over stalling machine.
Pagina 4, punt 10 rondvraag – buurtbibliotheek: er zijn 2 kastjes aangeschaft en ze staan op eigen
terrein in tuin in Groenestraat en aan de andere kant van de wijk.

5.

Nieuwe zaken
a.
Bestuurssamenstelling
Bert geeft toelichting. Het wijkplatform (WP) is in 2000 gestart en is in 2003 een stichting
geworden. Leden zijn veel actieve mensen uit alle hoeken van de wijk. De leden zitten
officieel niet in bestuur.
Voorstel: niet richten op statuten, maar op de werkwijze die WP hanteert m.b.t. dagelijks
bestuur (DB). Er is een rooster van aftreden van het huidige DB opgesteld. Continuïteit is
belangrijk. Het DB wordt uitgebreid met 2 personen, die een tijdje meelopen om de rollen
over te nemen.
Besluit: indien vertegenwoordiging namens WP dit kenbaar maken: buurtvertegen-woordiger /
lid wijkplatform EO
Actie Bert: opstellen huishoudelijk reglement, waarin ook de visie is opgenomen. Daarnaast
beschrijven rol passend bij de huidige werkwijze.
Actie Bert: toesturen notitie aan leden WP.
Actie allen: wie belangstelling heeft voor DB, dan kenbaar maken aan John vóór de volgende
vergadering, waarna een taakverdeling gemaakt wordt.
b.

Organiseren bijeenkomst met alle WhatsApp-beheerders
Punt is besproken met wijkagent; zie eerder in verslag, bij 2.

c.

Veiligheid / leefbaarheid rondom spoor
Punt wordt eerder besproken in aanwezigheid van wijkagent. Onlangs is er weer een
zelfdoding geweest in omgeving station.
Het wijkplatform ontvangt graag cijfers en vergelijking.
Binnenkort worden er borden geplaatst bij station waarbij mensen, die dergelijke gedachten
hebben, gewezen worden om te bellen naar een bepaald nummer.
Actie Jessica: nagaan om hoeveel aantallen het gaat inclusief vergelijking.

d.

Openbare verlichting
Bert en Anita hebben de bus tour gemaakt op maandag 15 januari jl. Dit was erg leerzaam. Er
werd gekeken wat de wensen zijn voor het buitengebied. Beperkingen zijn o.a.
energiegebruik en effect op flora en fauna.
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Daarbij komt dat niet alle wegen van de gemeente zijn; de provincie hanteert ander beleid.
Er wordt niet enkel gekeken naar toepassing energiezuinige en selectief gebruik van
verlichting, maar ook naar duurzaamheid. Voorbeelden: verlichting tussen bepaalde
tijdstippen en fietspaden met detectiesystemen.
Er zijn 3 scenario’s:
1. Geen openbare verlichting in het hele buitengebied
2. Alle huidige openbare verlichting laten staan
3. Openbare verlichting voor de verkeersveiligheid en op hoofdfiets(plus)routes
B&W sprak voorkeur uit voor het derde scenario. Op dinsdag 23 januari wordt het beleidsplan
besproken op de politieke avond en op dinsdag 6 februari komt hij de raad. Op 6 februari zal
een scenario door de raad worden gekozen.
Vanuit de leden kwam naar voren dat verlichting bij station ook verminderd kan worden,
vooral parkeergarage. Als reactie meegeven aan gemeente.
Met centrummanagement zal gesproken moeten worden over de verlichting van de winkels in
de Dorpsstraat.
6.

Lopende zaken
a.
Ontmoeten
Vanaf 14 december jl. is De Kik elke dinsdag- en donderdagmorgen met het doel van
‘Ontmoeten’ geopend. Het Sociaal Kernteam stimuleert bewoners, die daar behoefte aan
hebben, om daar gebruik van te maken; op donderdag is een vrijwilliger van het team
aanwezig met wat spelletjes.
WP wil graag in verbinding blijven en vragen zich af of er nog iets anders mogelijk is in Elst
met andere gebieden. Morgen vindt er een overleg met gemeente (Ewald Stegenga en Merijn
v.d. Mooren) plaats.
Sociaal kernteam heeft op donderdagmorgen een bus van Tertzio te leen en heeft naast de
vaste bestuurders extra bestuurders geregeld. Deze bus rijdt vanaf 1 februari a.s. een paar
rondjes voor halen en brengen, bijvoorbeeld naar enkele stopplaatsen zoals De Kik of de
markt.
Aanmelding hiervoor kan bij de algemene hulpdienst op werkdagen tussen 9 en 10 uur, (ook
tafeltje dekje). Deze tijden zijn wel een bezwaar; graag uitbreiding met uur extra.
b.

Knoop 38 – fietsroute
Op 16 januari heeft B&W ingestemd met de totstandkoming van de Railterminal.
Maatregelen, genoemd in gebiedsvisie, worden uitgevoerd.
De Klankbordgroep is beëindigd, maar men wil graag betrokken blijven bij de gemeentelijke
uitvoering. Verzoek hiervoor is ingediend.
Er zijn nog zorgen over de fietsveiligheid.
Actie Anita: uitzoeken m.n. vraagtekens van fietsnota.

c.

Resultaat van RTG Verkeersveiligheid stationsomgeving d.d. 19-12-2017
John vroeg gemeente, Jan Rouw, hoe het nu verder gaat naar aanleiding van het RG.
Naast het RTG zijn er ook acties naar voren gekomen uit de schouw die ambtenaren
uitvoerden. Alle punten worden in een document gezet en bekeken wordt of er nu al acties
uitgevoerd kunnen worden. Dat zijn vooral de acties uit de schouw en niet de punten die het
wijkplatform aandroeg. Bijvoorbeeld het water dat blijft staan op plaatsen.
De acties, voortkomend uit RTG en schouw, moeten nog voorgelegd worden aan wethouder
Wijnte Hol en aan het verkeersbureau. Indien akkoord van wethouder en een duidelijke
offerteaanvraag aan verkeersbureau, dan worden wijkplatform, fietsersbond en een bewoner
van de Van Oldenbarneveltstraat uitgenodigd voor overleg.
John vraagt zich af wie deze bewoner is; Adrienne denkt een idee te hebben.
Actie Adrienne: achterhalen wie bewoner van de Van Oldenbarneveltstraat is.
Actie John: begin week 4 bellen met Jan Rouw of hij wethouder gesproken heeft.

d.

Kalmoeslaan
In juni 2017 werd er gesproken met bewoners. Het geld is overgemaakt naar rekening van WP.
WP kan beschikken over geld, indien voor 1 maart 2018 er toestemming is dat er wat gedaan
wordt of dat de werkzaamheden per die datum gereed zijn.
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Vandaag werd een e-mailbericht ontvangen van gemeente: akkoord met recht trekken pad.
Hierover dient nog wel overleg met bewoners plaats te vinden middels een
draagvlakonderzoek. Een plan dient opgesteld te worden. Er zijn nog wat onduidelijkheden.
De aanleg van de beukenhaag kan uitgevoerd worden tijden NLDoet op 9 en 10 maart.
John neemt contact op met gemeente; Inge en Hannie haken aan.
Hannie noemt ook het feit van fietsen van oost naar west; goede doorsteek met als oplossing
een brug.
e.

Speelvoorzieningen Lanenbuurt
Inge heeft nog geen contact gehad met Jozelien de Groot.
Onderhoud en beheer van speelvoorzieningen bij scholen: geen status.
Lanenbuurt en daaraan gekoppeld Vierslag: contact gehad met GEM, Gerrit Smits.
Voor Lanenbuurt zijn er voorlopige ontwerpen gemaakt. Nu in offerte bij leverancier. Met 1 à
2 maanden publicatie op gemeentelijke website over plannen; bewoners krijgen brief.
Realisatie: gaat wellicht nog een jaar duren i.v.m. bouwactiviteit; niet deze zomer of najaar.
Vierslag: extra gemaaid, maar dat is een openbare plek. Het is niet de bedoeling dat er
speeltoestellen komen. Niet in oorspronkelijk plan opgenomen.
Actie Inge: aangaan gesprek met deze bewoners.
In 2019 is geld voor speelvoorziening voor Elst Oost bestemd.

7.

f.

Hondenuitlaatvelden/-losloopvelden
Westeraam heeft wel de meeste plekken.
Er is actie ondernomen. Voor Lanenbuurt moeten nog plekken aangewezen worden;
onderhanden bij Bas Cole.
Er volgt nog een gesprek met Martijn Stip en een nieuwe ambtenaar, Wim Roelofs.

g.

De Pas – woningbouw
In februari a.s. volgt besluit over verhouding koop/huur. Daarna benadering van
buurtbewoners door gemeente om plannen door te spreken.

Rondvraag
a.
Annemieke: aan Spoorlaan, in bocht, ligt aan rechter kant bedrijf; aan linker kant parkeren
de vrachtwagenchauffeurs, die hun afval daar ook achterlaten.
Actie BOA: meenemen in surveillance
b.

Jurwin: m.b.t. voormalige pitch en putt mag en kan ambtenaar niets zeggen. Kreeg een
doorverwijzing, maar is nog niet toegekomen aan actie hierop.

c.

Jurwin: wijkbewoners willen 30km-zone bij station, maar ondernemers maken zich zorgen. Bij
firma Martens willen we juist minder verkeer, want als het verkeer nog drukker wordt, dan
komt het bedrijf stil te liggen door de verkeersbewegingen.
Het wijkplatform wil een betere inrichting zodat fietsers veilig kunnen rijden. De wens is een
apart fietspad dat fietsers, komend uit tunnel, voorrang geeft tussen de Nieuwe Aamsestraat
en drie sloten, die nog aangelegd worden. Weg Nieuwe Aamsestraat naar rotonde wordt niet
afgesloten.

d.

Adrienne: op 28 februari start 40-jarig lustrumjaar van Eshof.

e.

Wilma: de brug is blauw geworden, omdat alle kunstwerken in gemeente blauw zijn / moeten
worden. Bewoners vinden dit een rare redenering en zijn hier niet blij mee. Is een brug een
kunstwerk? Graag overleg met gemeente of dit toch niet anders kan.
Actie John: contact opnemen met gemeente, Jacqueline Oudshoorn.

f.

Wilma: in Brienenshof is er geen AED; bij het kerkje is de AED weggehaald. Vraag om AED in
dit gebied een AED te plaatsen.
Actie Inge: navragen bij Fred Bootsma (locaties, aanpak).
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8.

g.

Rebeca: er worden afgekeurde afvalzakken, voorzien van sticker, neergegooid bij Mansio.
Actie Rebeca: melding maken bij gemeente of bij Jos Sluiter: j.sluiter@overbetuwe.nl

h.

Rebeca: ook is er een afvalcontainer stuk; rondom ligt veel rotzooi. Er is melding gedaan,
maar afval is niet opgehaald.
Actie Rebeca: melden bij Jos Sluiter.

i.

Rebeca: Pokémon-stop bij Cultusplein. In zomer ca. 30 mensen op plein. Hoe kan verzoek
ingediend worden voor opheffing van deze Pokémon-stop.
Actie Mark: meekijken met Rebeca hoe verzoek ingediend kan worden.

j.

Hannie: snelheid op Rijksweg tussen verkeerslicht Westeraam en Arnhem: 70 en 80 km-zone.
Logica is er niet. Het bord van ‘60’ is weg; er ligt een drempel.

k.

Hannie: Floralaan bij Carnavalsbrug: het hekje is opeens weg. Waarom, wat is de reden?
Actie John

Sluiting
Omstreeks 22:10 sluit de voorzitter af.
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