No. 31 – Juni 2020

DE WIJK
Informatie bulletin

WIJKPLATFORM OOST

Beste wijkbewoner,
Voor u ligt het nieuwe informatiebulletin van het Wijkplatform Elst-Oost.
De wereld is behoorlijk veranderd sinds de vorige editie van de wijkkrant. Het Corona-virus heeft iedereen in zijn greep,
maar toch heeft het Wijkplatform samen met bewoners weer allerlei activiteiten en initiatieven kunnen ontplooien. Verder
informeren we u graag over de ontwikkelingen in onze wijk. Veel leesplezier!

Overbetuwe Doet! Een nieuwe ronde.
Tussen 6 en 16 juni zijn de waardecheques Overbetuwe
Doet van € 7,50 weer bij iedereen op de deurmat
gevallen. Help mee om onze buurt nog leuker, beter en
mooier te maken! Doneer de waardecheque aan één
van de initiatieven in onze wijk, namelijk:
1. Speeltuintje in De Vierslag;
2. Tapijtschommel Speelweide De Eshof;
3. Speelproject Westeraam (renovatieproject
speeltuinen).

Op zaterdag 14 maart 2020, tijdens NL Doet, hebben
we de boomspiegels aangelegd. De organisatie heeft
ervoor gekozen de activiteit op aangepaste wijze toch
door te laten gaan. De organisatie heeft de pakketten
klaar gezet, zodat de deelnemers de pakketten zonder
contact met anderen konden ophalen. Het beplanten
van de boomspiegel werd door de deelnemers zelf
gedaan. Helaas wat minder feestvreugde, maar het
resultaat mag er zijn!
Er zijn ruim 35 boomspiegels klimaatvriendelijk gemaakt!

Activeer de cheque voor 1 augustus 2020 anders vervalt
de waarde van de cheque.
Heeft u hulp nodig bij het doneren stuur dan een e-mail
naar info@wpelstoost.nl dan nemen wij contact op om
u verder te helpen.

NL Doet: Adopteer een Boomspiegel!
In de vorige wijkkrant hebben we een oproep gedaan
om een boomspiegel te adopteren. Dat hebben we
geweten: ruim 40 bewoners uit Brienershof, De Eshof
en Westeraam hebben
zich aangemeld voor deze
actie. Een boomspiegel is
het stukje grond rondom
de stam van een boom.

Namens het Wijkplatform willen wij onze sponsoren
nogmaals hartelijk bedanken voor het mogelijk maken
van de actie ‘Adopteer een boomspiegel’.
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Even voorstellen … de nieuwe wijkagent.
ECO-recreatiepark: trekkershutten Rijkerswoerd.
Speeltuinen De Vierslag.
De bloeiende plantentuin: vrijwilligers gezocht.

In de wijkkrant van eind vorig jaar hebben we een
oproep gedaan om mee te denken over het beleid
voor de hondenveldjes in de wijk Westeraam. Diverse
bewoners met en zonder hond hebben aangegeven
graag mee te willen denken. De eerste bijeenkomst op
23 maart moest, als gevolg van de Corona maatregelen,
worden afgelast. Inmiddels is er een nieuwe
bijeenkomst gepland voor eind juni. Het overleg tussen
gemeente, wijkplatform en bewoners zal in digitale

vorm plaats gaan vinden. Wij zullen via de website
van het wijkplatform de voortgang van dit project
communiceren.
Vanuit de wijk De Eshof zijn diverse meldingen
gekomen over het gebruik van het hondenveldje bij
het spoor. Het komt regelmatig voor dat de honden
hun behoefte buiten het veld doen. Het zou fijn zijn als
we rekening met elkaar kunnen houden en de overlast
door hondenpoep kunnen beperken door dit op te
ruimen. Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
Tot slot, een algemeen verzoek om honden alleen los te
laten lopen op de daarvoor bestemde plekken.

Even voorstellen: de nieuwe wijkagent
Sanne Bosman is sinds kort de nieuwe wijkagent voor
Elst-Oost (Brienenshof, Stationsbuurt, Eshof, Westeraam
en de Industiegebieden Aam en Merm). Afgelopen drie
jaar is Sanne Bosman wijkagent geweest in Zetten en
Hemmen. Sanne is al ruim zeven jaar werkzaam in de
gemeente Overbetuwe en dus bekend
met het gebied. Sanne neemt de rol
van Jessica Pluim over.
De wijkagent is hét aanspreekpunt
als het gaat om openbare orde en
criminaliteit in de wijk. Daarbij hoort
ook de aanpak van sociale problemen, overlast, milieu en verkeer. In
samenwerking met collega’s van de surveillancedienst,
recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent aan het
verbeteren en vergroten van de veiligheid in de wijk.
Het contact met mensen uit de wijk is voor de wijkagent
van essentieel belang. Daarom kunt u altijd contact opnemen met de wijkagent. Sanne is bereikbaar via sanne.
bosman@politie.nl of via 0900-8844. Voor spoedzaken
belt u altijd 112.

Speeltuinen de Vierslag
Binnen het Wijkplatform is de werkgroep “Speeltuinen
de Vierslag” actief. De werkgroep houdt zich bezig
met het realiseren van speeltuinen in de Vierslag. In
samenwerking met de gemeente en het GEM is in het
najaar van 2019 een plan van aanpak opgesteld met het
doel speeltuinen te realiseren in de wijk De Vierslag. In
de afgelopen maanden is hier voortvarend mee aan de
slag gegaan.
In januari is een enquête verspreid onder de bewoners
van De Vierslag. Deze enquête is 179 maal ingevuld
waarbij 93% aangaf behoefte te hebben aan een
speeltuin.

Er is duidelijk een grote behoefte aan speelvoorzieningen
in De Vierslag zodat de kinderen niet meer de
Ceintuurbaan over hoeven te steken om bij een
speelplek te komen. Daarnaast kwam er uit de enquête
naar voren dat een natuurlijke uitstraling met houten
speeltoestellen de voorkeur heeft (83%).
De aangegeven voorkeurlocaties zijn het veld aan de
Ram, Boogschutter of Kreeft.
In februari heeft de eerste bijeenkomst met
wijkbewoners plaatsgevonden waar is gebrainstormd
over de toekomstige speeltuin in de Vierslag: welke
locatie, welke uitstraling, welke speeltoestellen zijn
gewenst, etc. Op 11 maart is er een ronde langs de
speelvelden gemaakt met een adviseur van Kompan
(leverancier speeltoestellen) en een beleidsmedewerker
van de gemeente. Daarbij heeft de werkgroep de
wensen vanuit de buurt goed over kunnen brengen. Op
basis hiervan heeft de ontwerpafdeling van Kompan
een schetsontwerp gemaakt. Daarbij is gekeken naar
zoveel mogelijk verschillende speelmogelijkheden
binnen het beschikbare budget, gericht met name op
een leeftijd van 0-12 jaar. Dit plan zal waarschijnlijk in
fases uitgevoerd gaan worden vanaf het najaar 2020.
Tot slot zijn er acties ondernomen om subsidies binnen
te halen. Het Rabofonds heeft inmiddels een bijdrage
toegezegd. Wij danken ze daar hartelijk voor. Een van
de andere manieren om onze bijdrage te verhogen is
doneren via Overbetuwe Doet. U vindt het project
onder de naam ‘Speeltuintje in De Vierslag’.

ECO-recreatiepark: trekkershutten
Rijkerswoerd
Al twee jaar werkt Recreatiemaatschappij Uiterwaarde
aan plannen voor het voormalige Pitch&Putt terrein aan
de Kerkstraat in Elst. Inmiddels zijn er vergevorderde
plannen ontwikkeld voor een Ecopark De Groene Woerd
op deze locatie (zie https://www.degroenewoerd.nl/).
In maart heeft een tweede inloopbijeenkomst over
de plannen van het Ecopark plaatsgevonden voor
belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst zijn de
plannen en het voorontwerp bestemmingsplan
toegelicht door de gemeente. Het bestemmingsplan
maakt de aanleg van een kleinschalig eco-recreatiepark
met maximaal 55 kleinschalige recreatieverblijven,
een groepsaccommodatie, een bedrijfswoning en
ondergeschikte horeca juridisch-planologisch mogelijk.
Inmiddels is het voorontwerp bestemmingsplan EcoRecreatiepark Rijkerswoerdse Plassen gepubliceerd
en heeft het ter inzage gelegen tot eind april. Het
Wijkplatform Elst-Oost heeft van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een inspraakreactie in te dienen.

In deze reactie heeft het Wijkplatform aangegeven
positief te staan tegenover een passende en ecologische
ontwikkeling van het voormalige Pitch & Putt terrein. De
ecologische en groene insteek van de huidige plannen
wordt ondersteund, alsmede het openbaar toegankelijk
blijven van het ecopark. Het Wijkplatform ziet echter op
dit moment niet de meerwaarde van het ecopark voor
de leefomgeving voor de bewoners van Elst-Oost.
Daarnaast heeft het Wijkplatform zorgen over de impact
van het te ontwikkelen ecopark op de leefomgeving en
de verkeersveiligheid van de bewoners van Elst-Oost.
In het bijzonder de verkeersbewegingen die het ecorecreatiepark met zich mee gaat brengen alsmede de
mogelijke drukte van extra recreanten in het gebied.
Op 9 juni jl. heeft de gemeenteraad op initiatief van
Burgerbelangen OverBetuwe een Rondetafelgesprek
over het eco-recreatiepark Rijkerswoerdse plassen
gehouden. Er zijn kritische vragen gesteld over de
meerwaarde van de plannen voor de bewoners van
Overbetuwe, alsmede het doel en de inrichting van
Park Lingezegen en hoe het recreatiepark zich daartoe
verhoudt.

Voortgang Poli Rijnstate
Het Wijkplatform is al in een vroeg stadium door de
gemeente en door Rijnstate betrokken bij de plannen
met betrekking tot de Poli Rijnstate. Hierover hebben
we u in de vorige wijkkrant al geïnformeerd. Het
Wijkplatform waardeert deze samenwerking.
In februari heeft het Wijkplatform gebruik gemaakt van
het spreekrecht om diverse aandachtspunten onder
de aandacht te brengen die voor het Wijkplatform van
belang zijn. Het Wijkplatform is van mening dat het
belangrijk is dat er een passende ontwikkeling plaats
vindt op het braakliggende terrein waar oorspronkelijk
het nieuwe gemeentehuis gesitueerd zou worden. Het
Wijkplatform hoopt dat dit mooie samenwerkingen
teweeg zal brengen met lokale ondernemers, de
middelbare scholen en Droom die allen in ons
verzorgingsgebied liggen.
In mei jl. is het voorlopige bestemmingsplan voor
Rijnstate gepubliceerd. Het Wijkplatform heeft hier
een schriftelijke reactie op gegeven. Met name om een
aantal aandachtspunten rondom de ontwikkeling van
het gebied kenbaar te maken. Het gaat daarbij om:
- toename van het verkeer en afwikkeling van
verkeersstromen;
- oplossen van de huidige verkeersproblematiek in dit
gebied;
- veiligheid van fietsers en bezoekers Poli bij de
fietstunnel;

- parkeren in de wijken;
- hoogte van het gebouw;
- geluidseffecten en lichtvervuilling
In juni hebben we in een gesprek met de wethouder en
Rijnstate een verdere toelichting kunnen geven op de
aangegeven punten. Er zijn afspraken gemaakt om een
aantal zaken verder uit te zoeken.

Railterminal - verkeersveiligheid fietsers
langs Rijksweg Zuid
Steeds meer fietsers, waaronder heel veel scholieren,
gaan via de Rijksweg-Zuid naar Nijmegen. Ze kruisen
daarbij de steeds drukker wordende afslagen naar de
A15. Met de aanleg van de Railterminal langs het spoor
bij Reeth en de uitbreiding van Park 15 (industrieterrein
langs A15) neemt het verkeer daar verder toe.
Wijkplatform Elst-Oost vraagt daarbij aandacht voor
een veilige fietsroute langs dit gebied van Elst naar
Nijmegen. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van
ongelijkvloerse kruisingen. Hiervoor hebben we onze
zienswijze ingediend bij de Provincie Gelderland De
gemeenten Overbetuwe en Nijmegen, het Rijk en
Provincie Gelderland werken aan een plan (knoop 38)
voor een goede doorstroming van het verkeer. Dit gaat
samen met de verbreding van het viaduct over de A15
en de verbreding van de A15.

Renovatie speelvoorzieningen
Westeraam
Er zijn inmiddels flinke vorderingen gemaakt ten
aanzien van ‘Speelplan Westeraam’. Van inventarisatie
naar schetsontwerp naar voorlopig ontwerp. In de
eerste ronde in februari zijn de wensen opgehaald
bij de kinderen, de jongeren en de volwassenen.
Vervolgens zijn zo veel mogelijk van deze wensen
verwerkt in een schetsontwerp. In de tweede ronde
op 2 juni is het schetsontwerp met de bewoners
uit de werkgroep besproken. Dit is via een webinar
gedaan i.v.m. de coronamaatregelen. Gebleken is dat
veel deelnemers zich redelijk tot goed kunnen vinden
in de koers die is ingezet. Op dit moment worden de
ontwerpen aangepast met de gegeven opmerkingen,
zodat een volgende stap naar het voorlopige ontwerp
gezet kan gaan worden. Na die ronde volgt het
definitief ontwerp. De planning is om het definitief
ontwerp voor het zomerreces af te ronden, zodat na de
zomervakantie gestart kan worden met het aanpassen
van de speelplekken. Ook voor dit project kunt u de
waardecheque van Overbetuwe Doet inzetten!

De bloeiende plantentuin:
vrijwilligers gezocht
In de wijk Westeraam, op de hoek van het Cool Nature
Park (ter hoogte van de Kiss & Ride bij brede school
De Zon) is sinds vorig jaar een bloeiende plantentuin
aangelegd (NL Doet 2019).
Een klein paradijs voor
bijen, vlinders en insecten
en mooi om naar te kijken
voor de bewoners van de
wijk.
op zoek naar mensen
met
“groene
vingers”
die één keer in de twee
weken een uurtje willen
helpen! Dus ben of ken jij
iemand die hieraan mee
wil werken? Reageer dan!
Stuur een mailtje naar
frederikekadijk@gmail.com (coördinator bloeiende
plantentuin). We hopen binnenkort te kunnen
beginnen, want samen houden we de wijk mooi!

Zwanen voeren heel onverstandig
De laatste tijd krijgen we geregeld meldingen dat
zwanen in het natuurgebied langs de Ceintuurbaan
worden gevoerd. Vogels voeren lijkt nobel en is vast
goed bedoeld, maar het heeft veel nadelige gevolgen.
Zowel voor de zwanen als voor de veiligheid van
bijvoorbeeld kinderen. In deze periode is genoeg
voedsel beschikbaar, dus voeren is helemaal niet nodig.
Daarnaast zit in brood teveel zout en dat is voor vogels
moeilijk te verteren. Een ander gevaar is overvoeding,
omdat de vogels door verschillende mensen op een
dag worden gevoerd en zo te teveel eten. Het maakt
de dieren ook lui, waardoor ze niet meer weten hoe ze
op jacht moeten voor voedsel. Het voedsel trekt ook
ratten aan, waardoor die populatie groeit. Natuur- en
milieueducatie (NME) Overbetuwe waarschuwt hier
ook voor.
Een ander bijkomend gevaar is de veiligheid voor,
met name, kinderen. Door het voeren raken de dieren
gewend aan mensen. Ze worden tam en gaan zelfs
schooien. We krijgen meldingen dat zwanen ook achter
kinderen aanlopen of ze heel dichtbij naderen. Er is al
een incident geweest waarbij een kind bijna door een
zwaan werd aangevallen, omdat het dier geen brood

kreeg. Het blijven wilde dieren die gevaarlijk kunnen
pikken en met hun vleugels kunnen slaan.
Kinderen zien dit gevaar niet altijd voldoende.

Overlast afval
In de wijk Westeraam aan de Basilica (voor het pand van
de Jumbo) is weer veel overlast van afval dat naast de
PMD- afvalcontainers (Plastic-, Metalen verpakkingen
Drankcontainers) geplaatst wordt. Dit is niet wenselijk
in verband met stank en overlast van plaagdieren.
Bovendien is het geen fraai gezicht bij de ingang van de
appartementen en de Jumbo.
Er zijn op deze locatie twee plastic afvalcontainers
geplaatst. De voorste vanaf de straat gezien is een
plastic perscontainer. Deze kunt u zonder pas gebruiken.
Wanneer de achterste plastic container vol zit, kunt u
dus ook de voorste perscontainer gratis gebruiken.
Indien beide containers vol zitten of de blik, drank of
flescontainer vol zit kunt u het afval aanbieden bij de
gemeentewerf of tijdelijk meenemen naar huis, totdat
de container geleegd is.

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 secretariaat: mw. A. van
Mierlo, Wolkenhemel 38, 6661 PH Elst.
Ook bent u van harte welkom op onze vergaderingen.
Normaliter zijn deze vergaderingen openbaar, echter als
gevolg van de Corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt
om de RIVM richtlijnen in acht te nemen. Zie website
voor actuele maatregelen. De vergaderingen worden
meestal gehouden in de grote zaal van ‘De Wieken’,
Prinses Irenestraat 49 in Elst en 2x per jaar in ‘In den
Ommelanden’, Rijksweg-Noord 19 te Elst. Kijk op onze
website voor data en locaties.
Voor de 2e helft van 2020 zijn de volgende vergaderdata
vastgesteld: 9 september, 28 oktober en 9 december
met afsluitend een hapje en een borreltje in ‘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 via info@wpelstoost.nl

Wij wensen u een fijne, maar bovenal gezonde, zomer toe!

