Verslag bijeenkomst Wijkplatform Elst-Oost d.d. woensdag 1 juni 2022 om 20:00 uur in De
Wieken.
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

Opening en mededelingen. Voorstelrondje voor de aanwezigen.
Stand van zaken voor en door de wijkagent/Boa. De wijkagent heeft Elst verlaten en een
nieuwe functie aanvaard. We hebben een nieuwe wijkagent. Boa’s hadden graag aanwezig
willen zijn bij de informatieavond betreffende de nieuwbouw van Lingezicht. Ze kunnen zich
aanmelden voor de nieuwsbrief en zullen worden geïnformeerd over het vervolg.
Loslopende honden: Hierover zijn meerdere meldingen binnengekomen.
Parkeergarage: conclusie is dat men weer handhavend mag optreden.
Via Alosta, geen overtreders gezien bij controles.
Wifi-palen nog niet geplaatst.
Bij de voetbalvelden worden vooral op de zaterdag veel verkeerd geparkeerde auto’s
aangetroffen, ook worden auto’s op de stoep geparkeerd en rijd men over de stoep/fietspad
met de auto.
Huiskamer van Elst:
Begonnen als projectgroep Ontmoeten. In 2018 gestart in de bibliotheek om met een groepje
samen te komen voor een kop koffie en een praatje. Stichting Ontmoeten en Verbinden in Elst
opgericht. In Corona periode gesloten, maar men bleef wel contact houden met de mensen. Er
zijn toen verschillende acties uitgezet om het contact te onderhouden, zoals samen met de
mensen een kookboek samenstellen. Omdat er andere activiteiten plaats vonden konden ze
niet meer in de bieb terecht, wel bij Aster-uitvaartcentrum. Dagtocht ouderen van Elst en de
soeptafel werden overgenomen. Deze maand is er een dinershow met lokale artiesten als
vervanging van de dagtocht. Men is bezig met een praatplaat. In september meer hierover. In
Driel en Randwijk zijn er al huiskamers. Oosterhout en Heteren en Valburg in oprichting. 14
september komen alle huiskamers van Overbetuwe samen.
Gesprek met de Wethouder.
WP heeft 4x per jaar overleg met verkeersdeskundige van de gemeente.
Betreffende stationsgebied: op 6 juli is er een fysieke bijeenkomst. Onderwerpen zullen zijn:
Rijnstate, Aanleg openbaar gebied, Bedrijfskavels, Sportcentrum en Ruimtelijk raamwerk.
Beleid elektrische auto’s participatietraject.
De in Elst aanwezige hoogspanningskabels wil men (Provincie) ondergronds brengen. Buiten
ons gebied.
Stationsgebied-West: Nog geen vervolg geweest t.o.v. laatste bijeenkomst in september 2021
omdat nog niet duidelijk is waar het snel-fietspad gaat lopen.
BSO het Strand mag tot de zomer van 2023 blijven zitten.
Wijkkrant. Nieuwe bezorgers gevraagd voor enkele wijken om de wijkkrant te verspreiden.
Enquête duurzaamheid. In de wijk Brienenshof is men al een tijdje bezig met een werkgroep
om te kijken hoe en waar men kan verduurzamen. Andere wijken hebben inmiddels een
enquête ontvangen. Hierop zijn al veel reacties binnengekomen. Op 14 juni is er een digitale
bijeenkomst waar men zich voor aan kan melden. In september komt er een vervolg op d.m.v.
een fysieke bijeenkomst. Thema is kleine projecten om de wijk te verduurzamen. B.v.
regenton, vergroenen enz. In de wijk Brienenshof is op 22 juni een bijeenkomst.
Blauwe Dinsdag. Voor de Blauwe Dinsdag hebben we een nieuwe vertegenwoordiger
gevonden. Als er meer mensen zijn die zich hiervoor aan willen melden kan dat.
Ingekomen stukken:
a. Landerij De Park
b. Buurtinitiatief Brienenshof.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

c. Provincie Gelderland
d. Bestuur Eshof
e. Park Lingezegen
f. Lingezicht Elst
g. Overbetuwe Doet
h. Nieuwsbrief van de raad.
i. KvK betreft UBO opgave.
j. RONA nieuwsbrief.
k. GroenLinks nieuwsbrief.
l. Gemeente afdeling verkeer.
Verslag van 20 april 2022. Het verslag is goedgekeurd.
Communicatie naar buiten. Het bestuur van het Wijkplatform wil graag dat er toestemming
gevraagd wordt voordat er communicatie naar buiten toe gedaan wordt, waarbij het
Wijkplatform betrokken wordt. Indien mogelijk doorverwijzen naar bestuur.
Inbreng punten van buurtvertegenwoordigers.
Doeltjes Kalmoesstraat, stand van zaken.
Valpartijen in de tunnel bij de Dauw door stoepranden.
Fietstocht, stond gepland voor 29 juni. De gemeente heeft op die avond een politieke avond.
Wij verplaatsen de fietstocht naar 22 juni. Vertrek is om 19.30 uur bij In Den Ommelanden.
Lopende zaken:
a. Rijnstate. Open dag 18 juni tussen 11.00 en 15.00 uur.
b. Duurzaamheid, vergroening. Eerder behandeld.
c. Railterminal en Knoop 38. Wat willen we als Wijkplatform? Het is een groot en
pittig project. Bespreken hoe nu verder. Op 16 juni is er een bijeenkomst geweest
in Nijmegen over o.a. verkeersafwikkeling en fietspaden. Er liggen nog
onderzoeken. Verkeer gaat nog steeds over de Griftdijk. Vanuit Overbetuwe moet
er meer samengewerkt worden. Het zou wenselijk zijn om een overzicht te krijgen
over formele en informele bijeenkomsten. Gemeente moet er regie in pakken. Er
zijn nog kansen over communicatie met elkaar. Met gemeente en andere
betrokkenen om de tafel gaan zitten. Fietsersbond heeft een zienswijze ingediend
op dit project. Een tweerichtingsfietspad wordt max 4 meter breed. Dit is niet
breed genoeg voor fietsers, scooters en brommers. Samen met dorpsraden
Oosterhout OB en Nijmegen. De Grift aan de linkerkant uitbreiden. De grens loopt
raar door Oosterhout. Fietsentelling klopt niet, dit zijn oude tellingen. In 2024
staan werkzaamheden aan het viaduct en de afslag gepland.
d. Zwerfafval. Geen nieuws.
e. De Pas. Volgende week komt het onderwerp op de politieke agenda.
f. Verkeer stand van zaken. Volgende week op agenda.
g. Multifunctioneel sportcentrum.
h. Rijzenburg stand van zaken. Men is begonnen met slopen.
i. Wifi-punten. Stand van zaken: nog niet aangelegd i.v.m. levertijden.
j. Cellencomplex.
k. Crossbaan. Onderhoud binnenkant crossbaan. Deze werd door Welderen
onderhouden. Met kantentrimmer kan het niet. Eventueel met bosmaaier. Beheer
meer aan bewoners van de wijk overlaten zou mooi zijn.
Rondvraag.
Sluiting.

