Verslag bijeenkomst Wijkplatform d.d. woensdag 28 februari 2018

Aanwezig:

John Baaijens, Inge Biemans (verlaat), Adrienne van Efferen, Wilma Hoekstra, Jurwin van
Manen, Anne-Marie van Rijsingen, Mark Snijder, Hannie Schrijver, Rebeca de Vries, Jessica
Pluim (wijkagent), Hans van den Moosdijk (D66), Aad Noordermeer (CDA), José Rouwhorst,
Cor Verhart (beiden VVD), Elvira Patelias (Gemeentebelangen Overbetuwe), Kees Monincx
en Odette Smelting
Afwezig (mk): Anita Lensink, Annemieke van Mierlo, Bert Snel, Kristiaan Visser, Rob Weghorst
Afwezig (zk): Marco Berndsen
Notulist:
Anne-Marie
1.

Opening en mededelingen
John opent de bijeenkomst om 20:05 uur en er wordt een korte voorstelronde gehouden.

2.

Stand van zaken voor en door de wijkagent
Criminaliteit: rustig; geen inbraken op Westeraam, één op Willem de Zwijgerstraat. N.a.v. vraag
over aantal inbraken eind december, o.a. op Rijksweg Noord, en enkele maanden daarvoor waarbij
op bouwplaats een aantal zaken ontvreemd zijn wordt gemeld dat de daders niet bekend zijn.
Auto-inbraken/-diefstal: geen.
Er is aandacht voor fietsdiefstal op publieke plaatsen (Dorpsstraat, stationsgebied). M.b.t.
serviceteam: gemeente heeft een contract afgesloten voor 2 mensen, die rouleren. Afgelopen tijd
was het team groter, maar i.v.m. terugschaling wordt er nu teruggegrepen naar contract en op
tijden van 07:00 tot 19:00 uur. Iedere 2 maanden worden de cijfers van diefstal besproken. Indien
aantoonbaar is dat er meer fietsdiefstallen zijn, dan weer opschalen.
Auditorium Westeraam – fileverkeer richting Aamsestraat: gemeente, verkeersdeskundige en BOA
zijn bezig met het opstellen van een campagneplan: maken van afspraken, attenderen ouders,
wellicht aanpassingen maken. Rebeca en Hannie wil graag hierbij aansluiten en geven aan ook
Marco Onstenk en Merijn v.d. Mooren hierbij te willen betrekken. Destijds waren vanuit
wijkplatform Anne-Marie en Anita betrokken.
Zelfdoding omgeving station: Jessica heeft de vraag uitgezet maar nog geen terugkoppeling gehad.
Adrienne meldt parkeeroverlast vanuit ‘De Kikkerkoning’. Bewoners spreken de auto-eigenaren
hierop aan, maar krijgen een verongelijkte reactie terug.

3.

Ingekomen stukken
a.
Agenda politieke avond dinsdag 6 februari 2018
b.
Agenda raadsvergadering dinsdag 20 februari 2018
c.
E-mail van Tim Ruijling m.b.t. goederentreinen
Tim meldde klacht bij ProRail aangaande ernstige trillinghinder van een bepaalde
goederentrein. Verzoek aan wijkplatform om ons sterk te maken voor het instellen van
snelheidsbeperking in de bebouwde kom; deze is nu 100 km/uur. John heeft verzoek
doorgezet naar RONA, inclusief de reactie van ProRail op de klacht.
d.
E-mail van Cor Coenrady m.b.t. geurhinder en veehouderij
Wijkplatform heeft hiermee niets gedaan; dit is een onderwerp voor de politiek.
e.
E- mail van Tim Ruijling m.b.t. blikvanger
Tim ziet graag de blikvanger teruggeplaatst langs het fietspad aan de Rijksweg Noord richting
Arnhem. Hij heeft hierover ook een bericht gestuurd naar de fractieleden van GroenLinks,
CDA, PVDA en wethouder van het CDA. In ‘De Gelderlander, editie Betuwe’ stond nu ook een
artikel over het tegengaan van zwerfvuil. Het wijkplatform heeft tijdens de bijeenkomsten
diverse malen gesproken over het oneigenlijk gebruik van de blikvanger waarop besloten werd
deze weg te laten halen. Ook de nieuwe bewoners zien dat fietsers de afvalzakken dumpen in
de blikvanger. Besluit: blikvanger niet terugplaatsen.

4.

Verslag 17 januari 2017
Pagina 4 punt e: de juiste naam is Josselien van Grootel.
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van punten:
Pagina 4, punt 6e, m.b.t. schoolplein De Zon. Daar is nog steeds weinig voorgang. In januari is aan
een aantal wethouders de vraag voorgelegd om voor de schoolpleinen van De Zon te overwegen om
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mee te werken aan de herinrichting van deze speelpleinen. Hier is echter geen geld voor
gebudgetteerd. Er zal een plan moeten komen met een financiële onderbouwing; pas daarna kan er
een besluit genomen worden. Dit punt wordt bewaakt door Inge, maar het proces verloopt traag.
Aanleg van pannaveldje bij Curia hierbij betrekken. Kennelijk hebben de scholen hierom gevraagd,
omdat het schoolplein niet groter wordt. Scholen zijn verantwoordelijk voor speeltoestellen en
moeten beheer voeren.
Actie Bestuur: bij Merijn v.d. Mooren aangeven dat we, als wijkplatform, bij een volgende sessie
hierbij betrokken moeten worden.
Pagina 4, punt 6e, aangaande speeltuinen Vierslag. Inge zag nog geen kans om contact op te nemen
met bewoners daar. Dit doet ze op korte termijn.
Pagina 4, punt 6g -De Pas: het pad wordt aangelegd na de vorstperiode. (chef buitendienst Wilma
Burgers)
Pagina 4, punt 7e -brug Brienenshof. Bewoners willen in gesprek met gemeente. John heeft nog
geen antwoord gekregen op vraag wie besloten heeft om de brug een andere kleur te geven en met
wie we in contact kunnen komen.
Actie John: opnieuw contact opnemen.
Pagina 4, punt 7f, AED. Er loopt op dit moment geen actie meer om AED's te plaatsen, simpelweg
omdat er geen (gesponsorde) AED's meer zijn. Fred Bootsma zou het nog wel melden bij Stichting
Kloppend Hart, maar Inge heeft niets meer vernomen. Zij neemt zelf contact op met Stichting
Kloppend Hart.
Pagina 5, punt 7g – afval bij Mansio. Rebeca heeft punt aangekaart bij gemeente en de afvalzakken
zijn opgehaald. Binnenkort wordt er binnen gemeente een evaluatie gehouden en wordt er
gesproken over een ophangsysteem. Dit systeem zou een idee kunnen zijn voor bewoners in de
omgeving van Mansio.
Actie Adrienne: foto van voorbeeld Eshof toesturen aan Rebeca.
Actie Rebeca: idee doorgeven aan gemeente.
Pagina 5, punt 7i. organisatie Pokémon-stop. Dit heeft veel voeten in aarde gehad. Als het goed is,
is het probleem verholpen.
Pagina 5, punt 7j – snelheid op Rijksweg. Het bord 60-km is weer terug. Er zijn nu 4 verschillende
snelheden op een stukje weg.
Actie John: punt bespreken met verkeersdeskundige van de gemeente.
Pagina 5, punt ik – hekje Floralaan bij Carnavalsbrug.
Actie John: doortrekken.
5.

Nieuwe zaken
a.
Bijeenkomst van wijkplatforms en dorpsraden
Op verzoek van DR Oosterhout bijeen geweest om den overstijgende wensen te centraliseren:
 Communicatie en transparantie: niet altijd goed of wij worden niet serieus genomen.
 Veiligheid: meer betrokkenheid gewenst.
 Betere handhaving en meer zichtbaarheid van handhavers.
 Openbaar vervoer: in Elst prima, maar de dorpen worden in de weekenden niet voorzien
van busvervoer. Op sommige plekken is er een buurtbus.
 Woningbouw en groen: niet elke vrij plekje bebouwen.
 Maatschappelijk vastgoed: Eenduidig beleid. Er zijn al veel multifunctionele ruimten
gerealiseerd. Vraag is breder.
 Fietsverbinding oost-west.
De wensen zijn te laat bij de wethouder terecht gekomen. Na de verkiezingen van maart a.s.
gaat de nieuwe Raad dit opnieuw bekijken op basis van rekenkamerrapportage. Bewaken wat
de Raad hiermee gaat doen.
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6.

b.

Oranje Fonds Collecte (22 t/m 26 mei)
Het is John gelukt om uitvoering van deze collecte te verkrijgen voor wijken van Elst-Oost en
buurt De Helster: 10 bussen voor 20 personen. De organisatie krijgt 50% van de
collecteopbrengst. Opbrengst dient voor sociaal maatschappelijk initiatief (activiteit of
aanschaf).
Wijkplatform Elst-Noord heeft vanavond ook bijeenkomst en punt staat ook op hun agenda.
Actie allen: zo spoedig mogelijk initiatief en vrijwilligers aanmelden per e-mail bij John.

c.

Vierdaagse
Er bestaat een werkgroep ‘Blauwe Dinsdag’. We vroegen ons af waarom er in deze werkgroep
vanuit Elst geen vertegenwoordiging is. Lopers wandelen door een groot gedeelte van Elst.
Gemeente gaf aan dat zij een niet te grote werkgroep wil. Centrummanager Paul te Wierike
neemt contact met ons op.

Lopende zaken
a.
Bijeenkomst met alle Whatsapp-groepbeheerders
Op 22 februari zijn John, Wilma, Rebeca, Jessica Pluim en Kees de Witte bijeen geweest;
gemeentelijke vertegenwoordiger ontbrak door persoonlijke omstandigheden. De agenda voor
de bijeenkomst van 16 april is vastgesteld en deze wordt gehouden bij ‘Bij Tante’.
Berichtgeving komt op de website, Facebook, Twitter en in ‘De Betuwe’. Aanmelding moet
via internet.
b.

Ontmoeten
‘Ontmoeten” op dinsdag- en donderdagochtend in ‘De Kik’; er komen 8 tot 10 mensen. Er
rijdt op donderdagmorgen ook een boodschappen bus. Er wordt gekeken naar uitbreiding met
2 ochtenden in de bibliotheek. Wijkplatform Elst-Zuid vindt dat ‘Ontmoeten’ ook op
donderdagmorgen moet plaatsvinden in de bieb. Dit is dilemma, omdat ‘De Kik’ hiervoor ook
geopend is. Bibliotheek gaf aan dat donderdagochtend geen optie is.
Actie John: benaderen Vincent Bos voor het schrijven van artikel om meer bekendheid te
geven aan ‘Ontmoeten’.
Er is contact met wethouder Wijnte Hol, verantwoordelijke voor gemeentelijk vastgoed en
huisvesting. CDA wil graag een groot multifunctioneel gebouw op de plek waar het Huis der
gemeente gepland was.

c.

Veiligheid / leefbaarheid rondom spoor
Er is overleg geweest met gemeente Dimitry van Dalen.
Stukje, uit voetgangers-/fietstunnel waar je om heen moet gaan Groen van Prinstererstraat,
wordt verlaagd.
De klinkers in de tunnelgang worden hetzelfde als de bestrating van de weg die daar loopt
(duidelijkheid m.b.t. voorrang).
Met de overgebleven klinkers uit de tunnelgang wordt het rare hoekje bij de fietsenstalling
aan de oostzijde weggewerkt.
Aan Westeraamzijde, komend vanuit Meiregen, zijn aan de kant van het station alleen
trappen. Bekijken of daar op een makkelijke manier een meter verhoogd kan worden zodat je
hier op kunt komen met kinderwagens en rolstoelers.
Fietsvoetpad langs Regenboog doortrekken tot aan Nieuwe Aamsestraat: daar is eerder wel
over gesproken, maar komt in de laatste tekeningen niet meer voor.
Actie John: navragen.
Nieuwe Aamsestraat aan oostzijde – dubbelzijdig fietspad tot aan scholen. Geen wijziging van
bestemmingsplan. Wel aankoop van stukje grond Vestia en omleggen van kabels. Gereed
2018.
Meiregen-Regenboog-Spoorlaan: aanleg van 4 kiss- en ride plekken op korte termijn; nog niet
ingetekend.
Bebording van autotunnel wordt verbeterd. (verkeersluw gebruik en duidelijke aangeven hoe
te komen bij parkeergarage)
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Aandacht voor fietsverkeer vanuit Eshof naar Brienenshof of naar Heinz. Dit wordt
nadrukkelijk bekeken, maar er moet nog gebouwd worden bij Van Oldenbarneveltstraat.
Afsluiting van Nieuwe Aamsestraat – rotonde scholen wordt niet uitgevoerd.
Het wordt weer drukker bij Johan de Wittlaan; er zijn te weinig parkeerplekken.
Uitbreiding fietsenstalling omdat er een tekort aan plekken is. Optie is braakliggend terrein
naast tunnelingang.
Sinds de verbouwing hangen er nog borden die niet kloppen: Van Heemskerkstraat, Groen van
Prinstererstraat (30 km-zone).
Actie Adrienne: melden aan bewoners dat melding gedaan kan worden via de gemeentelijke
website – ‘Iets melden’.
Vrachtverkeer voor Heinz rijdt nog steeds verkeerd. Hierover is al contact geweest met Heinz
die aangeeft dat het adres goed vermeld staat.
Actie John: navragen bij Heinz en gemeente.
Bij uitrijden van kiss- en ride aan westzijde kun je niet links afslaan vanwege de middenberm.
Actie John: bekijken situatie en zonodig doorgeven aan gemeente.
d.

Hondenuitlaatvelden/-losloopvelden
Gemeente heeft nog geen vervanger voor Stan Mennen. Er ligt een voorstel voor een paar
data, waarbij gekeken gaat worden naar mogelijkheden.
Germaan: het is verboden om hier met honden te lopen. Het bord is geplaatst door de
gemeente op verzoek van het Waterschap.
Het terrein is van projectontwikkelaar en gepacht door boer; hier wordt nu wel gelopen.
Op 15 maart vindt er een evaluatie plaats tussen gemeente, waterschap en bewoners.
Hondenuitlaat Van Heemskerkstraat: in dag situatie lopen er wel mensen, maar niet meer in
de avond, omdat het te donker is. Er zou verlichting of bewegingssensoren komen; nog niet
gerealiseerd.
Actie John: navragen bij gemeente Martijn Stip wat de status is van plaatsing sensoren,
evenals wanneer de heg geplaatst wordt.
Er ligt veel hondenpoep op de stoep op schoolroute; het wordt erger.
Actie Rebeca: melden bij Ramon van Manen o.v.v. straatnamen.
Groenstrook Via Alosta ligt erg vol met hondenpoep, dat opgeruimd moet worden.
Actie John en Rebeca: bespreken met Martijn Stip tijdens overleg.
Helofytenveld: mensen vertoeven hier langer, in de zomer meer, met versnaperingen. Vissers
ruimen rotzooi op; groepjes jongelui niet. Het idee wordt geopperd om hier een bord te
plaatsen dat na zonsondergang in dit gebied niet lang verpoosd mag worden.
Actie John: vragen aan BOA om vaker langs te komen; ook ambulant jeugdwerker hierover
benaderen.

e.

Denarius
Probleem dat er te weinig parkeerplekken zijn, waarbij bewoners van enkele adressen de
auto niet op het eigen terrein zetten. Op eigen terrein zijn er 2 parkeerplekken: garage en
oprit. Het is niet vastgelegd dat je verplicht moet parkeren op eigen terrein. John heeft
enkele keren poolshoogte genomen. Je kunt een paar plekken extra creëren door een paar
stukken groen in te leveren. Streven is om niet veel groen in te leveren.
Actie allen: inventariseren waar parkeerknelpunten in Elst-Oost zijn en doorgeven o.v.v.
straatnamen met nummering per e-mail aan John.
Elektrisch parkeren: paal is geen verkeersbord.
Actie allen: opstellen gezamenlijk plan m.b.t. parkeerplekken.
Pagina 4

Verslag bijeenkomst Wijkplatform d.d. woensdag 28 februari 2018

Actie Anne-Marie: artikel plaatsen in wijkkrant.

7.

f.

NL Doet op 9 en 10 maart: Kalmoeslaan-Floralaan
Pad wordt recht getrokken en tijdens NL Doet wordt er een beukenhaag geplant. Wellicht
werkt het weer niet mee. Een dag van tevoren wellicht een gleuf frezen.
Op deze dag wordt de bewoners gevraagd naar welk plan (speelvoorzieningen) de voorkeur
uitgaat.
Er is één bezwaar ontvangen; partner van Hannie. Vrijdagavond vindt er een bijeenkomst
plaats waarbij gekeken wordt naar de beste optie. Hannie kan dan niet. Na de bijeenkomst
zal gekeken worden naar een alternatieve datum.

g.

Speelvoorzieningen Lanenbuurt
Inge heeft contact gehad met Josselien van Grootel. De informatie ligt niet helemaal in lijn
met de informatie van de GEM die aangeeft dat realisatie nog wel een jaar duurt. Vanuit de
gemeente is de verwachting dat het toch aan het einde van dit jaar gerealiseerd gaat worden.
Inge volgt dit in het voorjaar verder op. Buurtbewoners worden in augustus middels brief
geïnformeerd over de plannen. Het wijkplatform ontvangt deze informatie t.z.t. ook; Inge
bewaakt.

h.

Bestuurssamenstelling incl. huishoudelijk reglement (zie e-mail 28-01-’18 van Bert Snel)
Adrienne heeft gereageerd naar Bert.
Inge ziet momenteel geen mogelijkheid voor bestuursfunctie.
Stichting kent alleen bestuursleden met stemrecht. Advies: richt commissie in die adviseert
en waarbij het bestuur beslist. Kortom: onderscheid tussen inspraak en besluitrecht. Geef dit
onderscheid duidelijk aan in het huishoudelijk reglement en benoem de inrichting van dit
overleg (in bijeenkomst wijkplatform wordt om mening gevraagd, waarna het bestuur
uiteindelijk beslist).
In statuten wordt gesproken over een lid; hiermee wordt bestuurslid bedoeld. Gebruik in
huishoudelijk reglement niet het woord ‘lid’ om verwarring te voorkomen.

Rondvraag
Stoep aan Van Heemskerkstraat stopt bij hondenuitlaatveld; stoep zou doorgetrokken worden.
Actie Adrienne: status navragen bij Merijn v.d. Mooren.
Plaatsing van de nieuwe reclamezuil wordt als gevaarlijk ervaren; de focus ligt meer op de zuil dan
op het verkeerslicht.
Actie Adrienne: melden bij centrummanager Paul te Wierike.
Verlichting in speelweide De Eshof zou vervangen worden door led. Dit is nog niet gebeurd.
Actie John: navragen bij gemeente.
Paaltjes bij Legioen – Via Alosta zijn eruit gehaald i.v.m. winter. Nu wordt gesignaleerd dat busjes
van PostNL en AH over deze baan rijden.
Actie John: melden bij Dimitry van Dalen.
Bij Legioen is bord aangaande ‘Noodingang – oppassen’ eruit getrokken. Bord is geplaatst door KWS.
Actie Rebeca: melden bij KWS.
De vraag wordt gesteld of er ook geschaatst kan worden nabij De Vierslag. Commissie IJsbaan is
hiervoor niet verantwoordelijk; alleen voor Mare Nostrum.
Aad vindt het stil rondom het onderwerp spoortunnel. Het laatste verslag klankbordgroep dateert
van september. John geeft informatie: in oktober is het bestemmingsplan meer helder. In deze
tussentijd is er tijd nodig om te regelen dat treinverkeer in een bepaalde periode stil gelegd wordt.
Er komt een presentatie wat er gaat veranderen.
Cor vraagt wat wij echt willen veranderen en die vanavond niet ter sprake gekomen zijn, zodat
deze na de raadsverkiezingen opgepakt kunnen worden.
Dat zijn: communicatie met gemeente (vb.: slecht, geen uitnodiging ontvangen voor overleg, hoe
lopen de kanalen, ambtenaren nemen geen contact op m.u.v. wethouder JvB), duizendknoop in De
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Eshof nabij spoor, verkeersveiligheid, parkeren (inclusief overnachting, doen van behoefte,
achterlaten van afval) op industrieterrein door vrachtwagenchauffeurs.
De Pas: Wilma neemt iedere 2 maanden contact op met de gemeente. Tot op heden niets
vernomen. Zij zal volgende week bellen met de gemeente.
Pitch en putt-terrein. Jurwin uit zijn zorgen m.b.t. aanvraag wijziging bestemmingsplan voor het
plaatsen van groot aantal trekkershutten (sprake van 50, 75). O.a. verkeersbewegingen,
ondernemingsplan. Er komt ook een nieuwe boerderijcamping bij De Bredelaar; noodzaak van
hutten is niet nodig. Hij heeft hierover contact gehand met Alex Kwakernaat. Het onderwerp wordt
gevolgd door de politieke partijen.
8.

Sluiting
John bedankt om 22:30 iedereen voor de inbreng.
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