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WIJKPLATFORM OOST

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

Stationsgebied
Na een aantal klachten van bewoners over de onveilig
ervaren verkeerssituatie rondom het NS-station, een
door het wijkplatform aangevraagd Ronde Tafel Gesprek
en ambtelijke gesprekken zijn er inmiddels al een aantal
verbeteringen aangebracht of in behandeling.

Stationsgebied zijde Eshof

Foto: John Baaijens

Bij de uitgang van de voetgangers- / fietstunnel aan de
Eshof-zijde is de bestrating gelijk gemaakt aan die van
de Groen van Prinstererstraat, waardoor het duidelijker
wordt dat dit een gelijkwaardige kruising is. De
betonnen rand is daar verlaagd, zodat je geen chicane
meer hoeft te maken. Een ontbrekend stuk trottoir op
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de Van Heemskerkstraat is nu ook gerealiseerd. Aan
de oostzijde van het station bij de fietsenstalling zijn
verbeteringen aangebracht aan de bestrating en langs
de Spoorlaan zijn maar liefst zes plekken voor kort
parkeren aangelegd.
Een vrij liggend fietspad aan de Noordzijde van de
Nieuwe Aamsestraat is aanstaande. Daarvoor loopt nu
onderzoek naar de gewenste aanpassing van buizen
en kabels, zodat in de 2de helft van dit jaar met de
verschuiving van de rijbaan en de aanleg van het
fietspad begonnen kan worden. Extra bebording, zoals
een duidelijke verwijzing naar de parkeergarage als je
de tunnel uitkomt, moet er nog komen.
De wens voor een directere en veiliger fietsverbinding
van tunnel naar Oude Aamsestraat blijft op onze agenda
staan. Voor fietsers, die dat stuk onplezierig en onveilig
vinden, is de oversteek bij de Savornin Lohmanstraat/
Eshofsestraat wellicht een optie.
En dan die ‘zondagsrijders’, die nog steeds met hun auto
door de fietstunnel rijden: wie heeft een serieus idee en
wat te doen om dat te voorkomen? Het wijkplatform
hoort dat graag.

Ontmoeten in Elst
Mede op initiatief van ons wijkplatform staat
laagdrempelig ontmoeten in Elst op de kaart. Er werd
gestart met een pilot in december 2017 in “De Kik” op
dinsdag- en donderdagochtend. Sinds 12 april jl. is
ontmoeten ook mogelijk in de bibliotheek op donderdag
van 10 tot 12 uur. In de bibliotheek komen meestal zo’n
30 tot 35 mensen bijeen. Jong en oud is welkom.
Naast gastvrouw Ria en gastheer Hans is ook iemand
van het Sociaal Kernteam aanwezig voor vragen.
Een eerste evaluatie heeft opgeleverd, dat de pilot
succesvol was en dat we doorgaan met ontmoeten op
de donderdagochtend in de bieb.

Blauwe Dinsdag

AED Brienenshof

De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is de Dag
van Elst, omgedoopt tot Blauwe Dinsdag. Dit jaar is
dat op 17 juli. Ook in Elst-Oost komt nu wat meer
blauw. Het wijkplatform kreeg vijf grote banieren van
ongeveer 350 x 80 cm om op te hangen in onze wijk (zie
foto). We gaan er één hangen bij de tunnel Dauw, een
appartement op de Juno, met zicht op de Regenboog,
en op de Breedlersestraat. Heb je nog een goed idee
over een mooie plek op de route in Elst-Oost waar een
banier kan hangen? Meld het via info@wpelstoost.nl

Op initiatief van een aantal buurtbewoners aan de
Brienenshofsingel en in overleg met de gemeente is
er via het wijkplatform contact gelegd met Stichting
Kloppend Hart Overbetuwe voor een AED in de wijk
De Brienenshof. De AED, die jaren bij het kerkje aan de
Stationsstraat heeft gehangen, is namelijk verwijderd.
Hierdoor beschikt De Brienenshof nu niet over een AED.
Stichting Kloppend Hart Overbetuwe reageerde
enthousiast en heeft aangegeven een AED met
kast direct beschikbaar te hebben. In overleg met
Stichting Kloppend Hart Overbetuwe is een geschikte
locatie gevonden aan de Brienenshofsingel 28 (bij het
bruggetje), centraal in de wijk. In geval van nood is
de AED op deze locatie dag en nacht beschikbaar en
bereikbaar. De AED wordt binnenkort geplaatst en de
verwachting is dat hij medio juli beschikbaar zal zijn.
Zodra dit het geval is zal dit actief gecommuniceerd
worden naar alle bewoners van De Brienenshof.
Tevens worden de mogelijkheden bekeken voor een
AED-cursus voor buurtbewoners. Mocht je interesse
hebben, meld je aan via info@brienenshof.nl.
Als je al opgeleid bent en burgerhulpverlener voor de
AED in jouw buurt wilt worden, meld je aan op www.
hartslagnu.nl, zodat je kan helpen levens te redden!

Banier ‘Blauwe Dinsdag’
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Verbinding Oude Groenestraat en
Olympia-singel
Op verzoek van een wijkbewoner is via het wijkplatform
bij de gemeente het modderige fietspaadje via de
Groenestraat naar de Olympiasingel aangekaart.
Hierop heeft de gemeente gezorgd voor een verharde
ontsluiting voor fietsers en wandelaars naar De Pas,
waar veel gebruik van wordt gemaakt!

Buurtbieb
Brienenshof
Met een financiële
bijdrage van het wijkplatform zijn er voor
de wijk De Brienenshof
twee Buurtbiebs aangeschaft en geplaatst.
Hier wordt al veelvuldig
gebruik van gemaakt,
door jong en oud! Kom
je ook een keer een boek
lenen of ruilen? Je vindt
de Buurtbiebs aan de
Groenestraat 62 en Suze
Groeneweglaan 18.

Buurtbieb
Foto: Wilma Hoekstra

Klankbordgroep spoorkruisingen
Met enige regelmaat is er een gemeentelijk overleg
met bewoners en belanghebbenden die deze Klankbordgroep vormen. Ons wijkplatform is daarin ook
vertegenwoordigd. Daar worden de plannen met de
te bouwen tunnel in de Rijksweg-Noord en viaduct in
de Weteringsewal besproken: fasering van de diverse
deelplannen, geluidsweringen, overlast door trillingen,
bereikbaarheid woongebiedje, ontsluiting van het
gebied tussen Haydnstraat en Rijksweg-Noord, veilige
fietsontsluitingen, verbetering kruisingen met Griegstraat/Dauw, Ceintuurbaan en Weteringsewal. Ook
wordt rekening gehouden met het effect van asfaltonderhoud op de A325 in de bouwvak 2019.
Agendapunt is ook de herinrichting van het werkterrein
omgeving Sneeuwjacht: voorzijde boerderij Rijzenburg
tot en met het hondenlosloopgebied en trapveldje; zie
plaatje. Hier wordt eind volgend jaar eerst de grond van
de geluidswal weggehaald en naar het te bouwen viaduct vervoerd en wordt er een tijdelijke geluidswering
geplaatst. De verslagen van deze overleggen staan op
de website van de gemeente:
https://www.overbetuwe.nl/Actueel/Projecten/
Elst_Noord

krijgen. Daarom willen we na de zomervakantie starten
om voor begin volgend jaar een totaalplan te hebben
voor het poten van bollen, strooien van zaaigoed en
bijvoorbeeld de aanleg van een pompoentuin. Als jij
goede ideeën hebt en/of wilt mee helpen, meld je dan
aan via info@wpelstoost.nl

Herinrichtingsplan

Buurtpreventie WhatsApp
Afwijkend gedrag of gevaar kan je melden in de
Buurtpreventie-app en zo nodig bij de politie via 09008844 of in acute situaties, bijvoorbeeld een inbraak of
overval, via 112. Stem met elkaar af wie de politie belt
en laat dit in de groep weten en ook wat het resultaat
ervan is.
Gebruik de WhatsApp Buurtpreventie uitsluitend
voor het melden van verdachte zaken of gevaar voor
personen. Dus niet voor gevonden voorwerpen/dieren
of andere sociale contacten. Deelnemers haken dan af
en dat willen we juist voorkomen.
Beperk de berichten tot de feitelijke situatie. Eventuele
blijken van medeleven en ander sociaal contact graag 1
op 1 met betrokkenen en niet via de groep.
Geef nooit informatie over eventuele afwezigheid van
bewoners door via de groep! Zie ook:
https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Praat_en_doe_
mee/Veilige_wijk/Watch_App/WhatsApp_Overbetuwe
of
https://www.overbetuwedirect.nl/

Pluktuin Cool Nature
Afgelopen jaren ondernamen we tijdens NLDoet met een
aantal wijkbewoners activiteiten op het Romeinse veld /
Cool Nature in Westeraam: schoonmaakactie, realisatie
doeltjes, aanleg fietscrossbaan, van boomstammen een
heksenkring gemaakt, aanleg volleybalveld, poten van
narcissen in vorm van een smiley en realisatie van een
pluktuin. Die pluktuin is niet onderhouden (behalve
een enkele maaibeurt) en dat was een doorn in het
oog van Frederike Kadijk. Ze trok aan de bel om zowel
die pluktuin als het blotevoetenpad nieuw leven in te
blazen. Ze heeft ervaring met de tuinen in Landerij De
Park. Het lukte ons als wijkplatform niet om op korte
termijn en op een goedkope manier die tuin gefreesd te

Pluktuin			
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NLDoet 2018
Op 11 maart heeft een flink aantal bewoners van de
Floralaan en Kalmoeslaan de handen uit de mouwen
gestoken om een beukenhaag te planten tussen deze
twee straten en langs het speelveld. Geld daarvoor
ontvingen we van NLDoet.
Sinds kort is ook het tegelpad omgelegd. De
beukenhaag heeft meerdere functies: op die plek nog
meer vergroening, het voorkomen dat kleine kinderen
via het pad in het water kunnen raken en natuurlijk het
zoveel mogelijk tegenhouden van de ballen van het
trapveldje.
Tevens vond er een inventarisatie plaats van hoe de
buurtbewoners de invulling van het veld voor zich
zien. Het omgelegde pad is nog maar een deel van de
benodigde basisvoorziening. Er is al € 3.300 beschikbaar
vanuit de gemeente en het wijkplatform; de rest van
het benodigde bedrag willen we bij elkaar brengen via
sponsoring en subsidiëring. We hopen dat de rest snel
volgt.

Speeltuinen Lanenbuurt
Inmiddels zijn alle kavels in de Lanenbuurt verkocht
en wordt er volop gebouwd om de laatste woningen
te realiseren. Dat betekent dat de definitieve inrichting
van de voorzieningen ook dichterbij komt. Een
concrete planning is op dit moment nog niet definitief
beschikbaar, maar zal door het wijkplatform verder
opgevolgd worden. Bewoners zullen middels een brief
geïnformeerd worden over de plannen.

Snel internet in het buitengebied

Wijkplatform vraagt versterking

De buitengebieden van Elst-Oost (buurtschap
Aam, Lingestraat, 1e Weteringsewal en Kerkstraat)
beschikken nog steeds niet over snel internet. Omdat
er ook geen kabel ligt, zijn de bewoners aangewezen
op de aanwezige koperaansluiting. De afgelopen
maanden laat de kwaliteit daarvan sterk te wensen over
en ervaren verschillende bewoners een verslechtering
in snelheid en beschikbaarheid tot zelfs volledige uitval
van de internetverbinding. Een aantal huishoudens
en bedrijven zijn daarom overgestapt op een
4G-aansluiting.
De gemeente heeft in het recente verleden pogingen
gedaan om marktpartijen te interesseren voor
de aanleg van snel internet in het buitengebied.
Helaas zonder resultaat, waarschijnlijk omdat er te
weinig aansluitingen zijn om het voor die bedrijven
commercieel interessant te maken. Inmiddels heeft
de gemeente de stelling ingenomen dat snel internet
een nutsvoorziening is. De EU heeft deze ontwikkeling
toegestaan. Dat opent de weg om als gemeente ook zelf
initiatieven te ontplooien. In oktober neemt het college
een besluit of de gemeente die route gaat bewandelen
of wederom probeert om marktpartijen geïnteresseerd
te krijgen (door hierin samen te gaan werken met
Arnhem en Nijmegen).
Voor de bewoners en ondernemers in het buitengebied
gaat dit niet snel genoeg; het hoeft geen betoog dat
een werkende internetverbinding met een acceptabele
snelheid een basisbehoefte is. Zeker voor ondernemers
en scholieren en studenten. Het wijkplatform zet zich
daarom actief in om dit proces te versnellen.

Afgelopen periode keek het bestuur van het
wijkplatform Elst-Oost naar haar organisatie. De
huidige dertien buurtvertegenwoordigers, waarvan
vier bestuursleden, vervullen samen een belangrijke rol.
De rol van de buurtvertegenwoordigers is vastgelegd
in een huishoudelijk reglement als aanvulling op de
statuten van de Stichting Wijkplatform Elst-Oost. De
buurtvertegenwoordigers kunnen daarmee ook het
wijkplatform vertegenwoordigen in werkgroepen,
naast het actief volgen van de leefbaarheid en veiligheid
in hun eigen buurt.
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe
bestuursleden voor uitbreiding en opvolging van
huidige leden. Mocht je daarvoor interesse hebben
neem dan contact op met één van de huidige
bestuursleden. Zij vertellen je graag meer over het
wijkplatform.

Wijkplatform Elst-Oost
Kijk voor meer informatie over het wijkplatform op:
www.wpelstoost.nl of op Facebook.
U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@wpelstoost.
nl of via het postadres: secretariaatWijkplatform ElstOost, t.a.v. 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 2018 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:
5 september, 24 oktober en 12 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 info@wpelstoost.nl
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