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DE WIJK
Informatie bulletin

WIJKPLATFORM OOST

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.

Maak van hulpverleners geen
spoorzoekers
Wist u dat hulpdiensten vaak kostbare tijd kwijtraken,
omdat ze de juiste woning niet kunnen vinden? Vaak zijn
huisnummers slecht of niet te lezen, omdat het pand slecht
of niet verlicht is of dat het huisnummer ontbreekt.
Neem de tip ‘zorg dat uw huisnummer altijd goed te zien is’
van onze wijkagent Theo Overgoor daarom ter harte.

erg kort, maar nog wel mogelijk. Op 1 juli a.s. om 12:00 uur
moet de aanvraag binnen zijn. Kijk op www.oranjefonds.nl/ of
neem contact op met Mirjam Lammers of Carolien Brugman
via 030-656 45 24.

Wijkenquête
Eens per vijf jaren houdt het wijkplatform een enquête met
als doel te peilen of zij zich bezig houdt met de juiste zaken
en vraagt zij u input waaraan zij de komende jaren aandacht
dient te besteden. De uitkomsten geven dan ook direct
het bewonersdraagvlak voor bepaalde onderwerpen aan.
Dit keer gebeurt dat niet via een papieren versie, die eerst
huis-aan-huis bezorgd en na 1 of 2 weken weer opgehaald
werd, waarna het ingevulde handmatig verwerkt moest
worden. We verzoeken u nu de enquête digitaal in te vullen
via www.wpelstoost.nl/enquete.html
Mensen, die dat niet kunnen maar wel de vragenlijst willen
invullen, kunnen bellen naar John Baaijens, telefoonnummer
06 51 35 65 08, om hun adres door te geven, zodat er een
papieren versie bezorgd wordt.

Spoorzoekers?!

Sponsoring door Oranjefonds
Kleinschalige, groene buurt- en wijkinitiatieven met
een sociale doelstelling worden gesponsord door het
Oranjefonds. De tijd voor het indienen van een voorstel is wel
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Spoor - passarelle
De gemeente hield op woensdag 15 april een
informatieavond over de aanleg van de onderdoorgangen en
de aanpassingen bij het station. Daar werd duidelijk, dat er
in het plan geen trapopgangen vanuit de Slingertunnel naar
de perrons zijn opgenomen. Iemand, die de auto parkeert
in de parkeergarage, moet voor de trein naar Nijmegen
helemaal omlopen via de spoorwegovergang (later tunnel).
Dat kan betekenen, dat er in de naastgelegen woonwijk weer
geparkeerd gaat worden. De wethouder laat nu uitzoeken
wat de kosten zijn voor aanleg van een voetgangersbrug
(passarelle) vanuit de parkeergarage naar het westelijke
perron. Meer informatie over het project kunt u vinden
op www.elstzuidoost.nl. Volg @Elstzuidoost op Twitter voor
actuele meldingen.

1 Dag niet
Het terugdringen van woninginbraken is nationaal door het
ministerie als topprioriteit bestempeld. Gemiddeld vinden er in
Nederland zo’n 250 woninginbraken plaats, die naast materiële
schade ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van
de burger hebben. De politie kan het probleem niet alleen
oplossen. Het is belangrijk dat de bewustwording onder
bewoners toeneemt over de maatregelen zie ze zelf kunnen
treffen om inbraak te voorkomen.
Begin 2013 werd het plan opgevat om een landelijke actiedag
rondom inbraakpreventie te organiseren: 1 dag niet. Inmiddels
vonden er twee actiedagen plaats: op 11 december 2013 en op
11 december 2014, waarbij in 2014 ook België zich aansloot.
Voor 2015 is de actiedag vastgelegd op 13 november,
waaraan het wijkplatform actief wil deelnemen. Net als
in voorgaande jaren willen we samen met politiemensen
en met buurtbewoners de wijk in gaan om zichtbaar
verlaten woningen te signaleren en vervolgens hier een
preventieve boodschap achter te laten. Heeft u interesse
voor deelname aan deze actiedag, meld u dan aan via e-mail:
info@wpelstoost.nl of telefonisch: 06 21 64 77 91.

WatchApp-groep in uw buurt
In het wijkblad van december 2014 stond een artikel over
aanmelding hiervoor met als doel uw buurt of wijk veiliger te
maken. WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone.
U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen
tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsAppgroep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen
van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’.
Dit is een van de vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld
niet beschikbaar zijn met SMS. Daarnaast maakt deze
berichtenservice gebruik van het mobiele netwerk en betaalt
u dus niet per bericht, zoals met SMS.
Momenteel hebben zich in de gemeente Overbetuwe 74
van dergelijke groepen aangemeld. Door aanmelding
zijn er korte lijntjes tussen gemeente en politie m.b.t. de
informatie-uitwisseling die leefbaarheid en veiligheid positief
kunnen beïnvloeden. Aanmelden kan via: https://www.
overbetuwe.nl/Wonen_verkeer_en_veiligheid/Veiligheid/
Watch_App/Aanmelding_Watch_App

Buurtsignaal - werkgroep afval
Gebleken is, dat rondom de VIP’s (Verpakkingen Inzamel
Plaats) bij ‘Jumbo’ er lange tijd rommel naast de bakken werd
geplaatst. Hierop werd extra controle uitgevoerd door de
BOA. De vuilophoping vermindert zichtbaar. Ook zijn er twee
vuilnisbakken, direct gesitueerd naast de Jumbo, weggehaald
omdat deze afvalbakken gebruikt werden om complete
vuilniszakken te dumpen.

Na klachten van inwoners trok de gemeente Overbetuwe een
nieuwe aannemer aan, die de afvalbakken op tijd zal ledigen
en de groenvoorziening in de gemeente beheert.

Buurtsignaal – werkgroep verkeer
Colosseum
Mede door de aanhoudende wensen en signalen door
bewoners over onveilige situaties, waarbij de situatie
Colosseum en fiets-/voetpad Aamsepad veel genoemd
werd, bleef het wijkplatform aandringen op verbeteringen.
Daardoor komen er nu enkele aanpassingen op het
Colosseum in Westeraam:
●● De fietsoversteek Aamsepad over het Colosseum wordt
opgewaardeerd en krijgt meer aanzien: het talud wordt
een echte drempel van maximaal 30 km/uur. De oversteek
wordt aan de noordzijde breder, zodat er in de toekomst
ruimte is voor een eventueel zebrapad. Als er een trottoir
langs het Colosseum komt, voorzien we meer voetgangers
(als voorwaarde voor het aanleggen van het zebrapad).
Verder komen er opvallende borden aan weerszijden met
groene rand. Er komen twee extra lichtmasten. Op de
oversteek komt rood asfalt voor het fietsgedeelte.
●● Er komt een poort 30 km aan het begin van het Colosseum
met straatwerk.
●● De werkgroep ‘Veilig van en naar school’ vroeg om
veiliger routes. Er worden enkele routes gemarkeerd en
opgewaardeerd.
●● Bij het Kiss & Ride-plein nabij de scholen wordt er een
zebrapad aangelegd en verandert de in- en uitgang.
Er komt een inrit en een aparte uitrit, ingericht als
uitritconstructie. Datzelfde geldt voor het Auditorium
bij school het ‘Westeraam’, omdat de huidige situatie
onduidelijkheid geeft of het verkeer van rechts wel of niet
voorrang heeft.
●● We vroegen om één of twee voetgangersoversteken te
creëren, zodat men zonder poep aan de schoenen de
hondenuitlaatstrook kan oversteken. Er komen bij Gele Lis
en Fonteinkruid trottoirverlagingen en tegelpaden door
de uitlaatstrook.
●● Wegversmallingen op de rijbaan, waarom het wijkplatform
verzocht, kunnen niet zomaar toegepast worden. Er moet
rekening gehouden worden met vrachtverkeer van en naar
‘Jumbo’. Als er een versmalling komt, waar fietsers rechts
langs kunnen rijden, dan wordt de weg te smal. Daarnaast
is het niet wenselijk dat de versmalling ten koste gaat van
de groenstrook of parkeerplaatsen daar. Gezien de overige
maatregelen heeft de gemeente de versmalling nu even
achterwege gelaten.
De tekening met alle aanpassingen vindt u op onze website:
www.wpelstoost.nl

30-km sticker op groene kliko

Woningbouw De Pas

We zien steeds meer groene kliko’s
verschijnen, die een 30-km
sticker dragen om aandacht
te vragen voor de geldende
verkeerssnelheid in de wijk.
Wilt u ook graag een 30-km
sticker op uw kliko plakken,
vraag deze dan aan via
e-mail: info@wpelstoost.nl

Afgelopen najaar startte het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Overbetuwe met de
voorbereidingen voor de ontwikkeling van de nieuwe
woonwijk De Pas. De Pas is het gebied tussen de Olympiasingel
en de wijk Brienenshof (Groenestraat en Bemmelseweg).
Er werd een intervisiebijeenkomst gehouden. Daarna
werd er een reactie ingediend bij de gemeente en werd er
ingesproken tijdens de Politieke Avond, waarbij ‘De Pas’ op
de agenda stond. Ook werden alle raadsfracties uitgenodigd
voor een rondleiding door de wijk Brienenshof.
Op 7 april heeft de gemeenteraad van Overbetuwe de
aangepaste Ontwikkelingsvisie De Pas definitief vastgesteld.
Nu de ontwikkelingsvisie is vastgesteld start het college
van burgemeester en wethouders met wijziging van het
bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te maken.
Vermoedelijk is rond of direct na de zomer besluitvorming
over het bestemmingsplan te verwachten. De bouw van ‘De
Pas’ zal in 2016 moeten starten.
Op de website van het wijkplatform www.wpelstoost.nl en
op die van buurtvereniging Brienenshof www.brienenshof.nl
vindt u een overzicht van de ontwikkelingen en nieuws.
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Rijksweg-Noord - Weteringsewal
Op verzoek van de gemeente wordt er onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden en kosten van aanleg van ongelijkvloerse
kruisingen met de spoorlijn bij zowel de Rijksweg-Noord als
de Weteringsewal. Medio juni moet de rapportage gereed
zijn, zodat deze eind juni aangeboden kan worden aan de
Gemeenteraad. Dit proces heeft te maken met het eventueel
veiligstellen van enkele miljoenen aan subsidies. Daarnaast
zijn de lange wachttijden voor het spoor een bron van
ergernis en dit zal in de toekomst erger worden, omdat er
meer treinen op het traject gaan rijden. Een grote zorg is ook
het verkeersgevaarlijke traject, inclusief kruisingen, RijkswegNoord – Weteringsewal – Grote Molenstraat. Dat traject is een
echte hotspot, zoals dat genoemd wordt als er relatief veel
ongevallen met doden en gewonden te betreuren zijn.

VRI Nieuwe Aamsestraat
Op 23 april jl. is de VRI (Verkeersregelinstallatie) op de
Nieuwe Aamsestraat bij de afrit van de A325/Intratuin en
bij de Archimedesweg in gebruik genomen. Dat was later
dan verwacht, omdat door de koude nachten eind maart
en in april de asfalteringswerkzaamheden steeds uitgesteld
werden. Het is nog even wennen welke rechtdoor-rijstrook je
moet nemen, maar verder is het een hele verbetering.

Bomen Brienenshof
Zoals in de vorige editie stond vermeld zou er in overleg
tussen het wijkplatform, buurtvereniging Brienenshof en de
gemeente Overbetuwe gekeken worden naar zitbomen in de
speeltuin bij de skatebaan aan de Groenestraat. De zitbomen
bleken echter geen geschikte optie, o.a. vanwege vandalismegevoeligheid. Daarop zijn in gezamenlijk overleg door de
gemeente Overbetuwe twee extra bomen geplaatst, naast
het basketbalveld. Hiermee is extra aankleding gegeven aan
de speeltuin, die sinds de renovatie zeer druk bezocht wordt
door jeugd uit heel Elst.

Rijzenburg
Begin juni publiceerde dagblad ‘De Gelderlander’ een
uitgebreid artikel over de laatste ontwikkelingen van
boerderij ‘Rijzenburg’. Er ligt een nieuw plan om de
boerderij deels op te knappen en deels uit te breiden. De
monumentencommissie moet nog instemmen met dit plan
en als het akkoord gegeven wordt, zal het bestemmingsplan
gewijzigd moeten worden.

Ommetje Westeraam – Park Lingezegen

Nieuwe Aamsestraat

Van ons verlanglijstje kan mogelijk binnenkort weer
een onderwerp gerealiseerd worden: een directe
wandelverbinding aan de noordzijde van Westeraam
met het Park Lingezegen. Lees meer op de website
http://www.wpelstoost.nl/

Volleyballen op veld Cool Nature
Op 17 maart jl. zijn er door de gemeente Overbetuwe twee
volleybalpalen de grond ingeslagen op het Cool Nature
veld; zie foto’s op Facebook. Volleybalvereniging Gemini te
Elst stelde een volleybalnet beschikbaar. Hiervan wordt veel
gebruik gemaakt door bewoners en vooral veel kinderen, van
de scholen en de BSO, om lekker een potje te volleyballen.
Om nog lang te kunnen genieten van het volleybalnet vragen
wij ieder om zorgvuldig om te gaan met het net. Het is niet de
bedoeling om de mazen van het net stuk te maken of om in
het net te gaan hangen. Laten we allemaal zorg dragen voor
de voorzieningen op het Cool Nature, zodat we met ons allen
nog heel lang kunnen spelen.

Zelfoogsttuin
Graag groenten, kruiden en kleinfruit uit eigen tuin maar
geen tijd? Misschien is de ‘Zelfoogsttuin’ nabij De Park 10 in
Elst is voor u. Lees meer op: http://www.dezelfoogsttuin.nl/

Wijkplatform op Facebook
Sinds afgelopen maart is het wijkplatform Elst-Oost ook actief
op Facebook. Behalve op de website (www.wpelstoost.nl) kunt
u ook informatie terugvinden op Facebook over de wijken
Brienenshof, Eshof, Westeraam en het Stationsgebied.

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
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:
8 juli (‘In den Ommelanden’ + wijkschouw), 23 september,
4 november en 16 december (‘In den Ommelanden’).
Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

Volleybalveld

Wij wense

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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