
 
 
Verslag bijeenkomst Wijkplatform Elst-Oost d.d. woensdag 21 september 2022 om 20:00 uur 

in De Wieken. 

 

1. Opening en mededelingen.  

Voorstelrondje voor de aanwezigen. 

Twee bewoners van de Dauw zijn aanwezig en geïnteresseerd in de verkeersdiscussies over 

de Dauw.  

 

2. Stand van zaken voor en door de wijkagent/Boa.  

De nieuwe wijkagent Tim Wissink is aanwezig en stelt zich voor. Het werkgebied van de 

wijkagent is Elst Oost (Westeraam, Brienenshof, Eshof, Aam en Merm). Hiervoor was de 

wijkagent werkzaam in het buitengebied van de gemeente Overbetuwe. De wijkagent is 

bereikbaar via: tim.wissink@politie.nl, uiteraard voor niet spoedeisende hulp. 

 

De BOA’s zijn ook allebei aanwezig bij de vergadering. Er zijn vanuit de BOA’s op dit 

moment geen actuele onderwerpen. Wel zijn ze geïnteresseerd in het onderwerp m.b.t. de 

schoolroute Westeraam - Mozartstraat. Korte lijntjes zijn prettig en wenselijk.  

De wijkagent heeft naar de cijfers van de laatste drie maanden gekeken en daaruit blijken 

geen bijzonderheden voor Elst Oost. Het nachtelijk belletje trekken is niet bekend bij de 

wijkagent. Melding maken bij politie of gemeente indien er bijzonderheden zijn.  

 

Er is een ingekomen stuk betreft hardrijders bij de Fortuna (wijk Westeraam). Dit is bekend 

bij de wijkagent. Technisch inderdaad niet mogelijk om met een lasergun te controleren i.v.m. 

obstakels en de afstand. Bij veel meldingen zouden we in het kader van bewustwording een 

campagne kunnen houden. Er liggen vanuit het verleden wel snelheidsmetingen voor Elst 

Oost. Afgelopen 3 maanden zijn er in heel Elst-Oost in totaal 3 meldingen van hardrijders 

geweest. Dat is geen aanleiding om extra controles of iets dergelijks in te zetten.  

 

De wijkagent zal zich voorstellen in de volgende wijkkrant.  

 

De vergaderdata 2023 zetten we op de email naar de wijkagent en de BOA’s. 

 

3. Agendapunt 7 - Verkeersmaatregelen schoolroute Mozartstraat – Westeraam 

Agendapunt 7 wordt naar voren gehaald op de agenda i.v.m. aanwezigheid wijkagent en 

tweetal buurtbewoners. 

Vorige week heeft het bestuur een gesprek gehad met de verkeersdeskundige van de gemeente 

over dit onderwerp. Acties die door de gemeente zijn uitgevoerd zijn: 

- Extra borden geplaatst. 

- Onderzoek laten doen door Mobicom. 

- Verkeerslichten zijn opnieuw afgesteld.  

- De kruising/het oversteekpunt bij de Mozartstraat wordt als een van de gevaarlijkste 

plekken gezien. 

 

Er wordt op dit moment nog gepost bij de kruising Dauw/Regenboog (ouders met 

verkeersregelaars). Het blijft een chaotische kruising (bus, auto, fietsers), wat ook wordt 

bevestigd door de verkeersregelaars.    
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Wat willen we de wijkagent meegeven m.b.t. deze situatie? De postende 

ouders/verkeersregelaars hebben de wijkagent wel gemist. Is het mogelijk om op deze plek 

eens mee te kijken? De wijkagent zal kijken wat de mogelijkheden zijn om een keer een 

ochtend mee te kijken.  

 

Mozartstraat-Griegstraat, het zebrapad is versleten en moet opgeknapt worden. Kan er niet 

een 30km zone ingericht worden bij de Griegstraat? 

Verder voelt het niet goed dat de tijdelijke/tussentijdse maatregelen slechts voor 4 weken 

opgezet zijn. Ondertussen worden er onderzoeken gedaan, maar voordat de uitkomsten 

bekend zijn en besproken met de direct betrokkenen worden de maatregelen alweer 

ingetrokken (na de vergadering duidelijk geworden dat de maatregelen nog tot aan de 

herfstvakantie blijven).  

Bij de Dauw ontstaat filevorming zeker met slecht weer als meer mensen in de auto stappen. 

 

WP gaat contact opnemen met René Post om het e.e.a. te bespreken. Het concept rapport zou 

met de direct betrokkenen, waaronder het Wijkplatform, besproken moeten worden.  

 

4. Gesprek met de wethouder (René Post) 

Het bestuur heeft net voor het zomerreces een gesprek gehad met de wethouder René Post. 

Het doel was om meer inzicht te krijgen in initiatieven m.b.t. armoedebestrijding binnen de 

gemeente Overbetuwe. Tevens is het actuele onderwerp van de schoolroute besproken. Er is 

besproken dat het rapport eraan komt en dat er verkeersregelaars zullen zijn bij de start van 

het schooljaar.  

T.a.v. de armoedebestrijding is er geen centrale coördinatie van initiatieven, maar er zijn wel 

diverse lopende initiatieven, zoals “Helpende handen”, “Krijg de kleertjes (ruilpunt)”, 

speelgoed inzameling, boekenkastjes, etc.  

 

5. Ingekomen stukken 

Zie agenda. 

 

6. Verslag van 1 juni  

Blauwe Dinsdag: Hester van Aalst doet dit nu voor geheel Overbetuwe.  

 

7. Inbreng punten buurtvertegenwoordigers 

- PMD haken; gaat daar nog een evaluatie op plaatsvinden? De plekken kloppen niet altijd. 

Haken op locaties die niet handig zijn, waardoor bijvoorbeeld minder valide mensen op de 

stoep niet goed kunnen passeren.  

- De dorpscontactpersoon vragen naar een lijstje met namen en afdelingen, zodat we weten 

wie we kunnen benaderen voor welk onderwerp. 

- Statushouders wij voldoen aan de landelijke normen. Echter, er is nu dringen behoefte aan 

crisis noodopvang. Vanuit het Wijkplatform wordt het volgende meegegeven: wel waken 

voor een schone omgeving, voldoende hygiëne etc. En hoe worden deze mensen bezig 

gehouden? Ze zijn welkom, maar we willen onze omgeving wel leefbaar houden. Als 

nieuw onderwerp onder de lopende zaken opnemen.  

Er moet een omgevingsomgeving worden afgegeven. Per 1 november zou het e.e.a. 

gerealiseerd moeten worden.  

 

 



 
 

8. Lopende zaken 

a. Stationsgebied. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

b. Duurzaamheid/vergroening. Alle contactpersonen zijn inmiddels vertrokken bij de gemeente. 

Helaas zijn we hier niet over geïnformeerd, dus verder nagaan hoe dit verder opgepakt wordt. 

c. Railterminal/Knoop 38. Archeologisch onderzoek/explosieven onderzoek lag even stil i.v.m. 

de teelt op de gronden. De Provincie wil dit project gewoon doorzetten. Vanuit de politiek is 

onderzoek ingesteld voor de stikstofproblematiek zodat dit ingebracht kan worden bij de 

Provincie. Er liggen meerdere vergunningsaanvragen bij de gemeente voor dit gebied.   

De stijgende kosten voor dit project zijn een aandachtspunt.  

d. Zwerfafval. De zwerfafvalbrigade is actief in Elst (Facebook).  

e. De Pas. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Het planproject van de 2e fase is nu toch 

opgestart, terwijl dat eigenlijk nog niet het plan was. Er is een brief verspreid in de buurt. Het 

verzoek om deze brief door te sturen. 

f. Verkeer stand van zaken. Ontbreken voetpad Rijksweg Zuid-, nog niets mee gebeurd, wordt 

weer opgepakt. 

Klacht van een bewoner nabij de kruising bij het Colloseum en de middelbare school. Fietsers 

rijden over het voetpad. De beleidsmedewerker verkeer van de gemeente is daar gaan kijken. 

Er zijn metingen opgevraagd (snelheidsmetingen en tellingen). Er zijn een aantal zaken 

toegezegd: 

- Er gaan 2 Victor Veilig poppetjes neerzetten. 

- Begin 2023 zal een matrix bord (snelheid) geplaatst worden. 

- Basisschool staat een paal met een vinger deze ook bij de middelbare school neerzetten. 

 

Vanuit de fietstocht met de beleidsmedewerker verkeer zijn diverse onderwerpen opgepakt: 

- Kruispunt Rijksweg Noord – Rijksweg Zuid, dit wordt binnenkort nader bekeken 

(toezichthouder Openbare Ruimte).  

- Op- en afstappen bij Kikkerbeet/Floralaan/Kalmoeslaan, voor minder valide mensen lastig 

om vanuit de speelplekken de straat op te komen. 

- Paaltjes (einde Aamsepad); flyeren. 

- Verkeer Via Alosta, de vraag is of het probleem door de gehele straat herkend wordt. Er 

komen weinig meldingen binnen bij de politie. Wij gaan daar niet polsen, maar wellicht 

kunnen we navraag doen bij een van de buurtbewoners.  

 

Vraag voor het Team Beheer. Het verwijderen van bladafval in de Dauw en met name in de 

tunnel. Dit is gevaarlijk en zou vaker schoongemaakt moeten worden. Wellicht het 

kwartaaloverleg dat we met de afdeling Verkeer hebben ook opstarten met Team Beheer 

g. Snelfietspad (Veluwe-Waalpad). Geen nieuwe ontwikkelingen. 

h. Multifunctioneel sportcentrum. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

i. Rijzenburg. De ontsluiting van deze wijk is nog wel een aandachtspunt. Nader op te volgen. 

Wifi-punten. Vertraagd i.v.m. leveringsproblemen bij de leveranciers. Het participatietraject 

voor het plaatsen van verlichting bij de skatebaan is bijzonder verlopen. Bestuur gaat nog 

contact zoeken met gemeente om dit terug te koppelen. De vraag is wel of het plaatsen van 

verlichting en Wifi ook andere groepen gaat aantrekken.  

j. Cellencomplex. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

k. Crossbaan. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 

 

 



 
 

9. Vergaderdata 2023 

De volgende data zijn vastgesteld voor de vergaderingen van 2023. 

25 januari 2023 

22 maart 2023 

10 mei 2023 

28 juni 2023 FIETSTOCHT 

20 september 2023 

1 november 2023 

13 december 2023 + BORREL 

(let op: t.o.v. hetgeen besproken is tijdens de vergadering heeft de 1e vergadering een andere 

datum gekregen i.v.m. beschikbare ruimte bij De Wieken)  

 

10. Rondvraag 

- Bijeenkomst Multifunctioneel Centrum; goed bezocht, wel wat rommelig. Op post-its 

zetten of er behoefte is aan een dergelijk centrum. Er mocht niet gesproken worden over 

financiën of locaties. Wellicht zijn er specifieke zaken die op andere locaties ingericht 

moeten worden, zoals vb. een keuken. Dit zal dan bekeken moeten worden. Er is geen 

goed zicht op welke ruimtes er beschikbaar zijn in het dorp om activiteiten te organiseren. 

- Opblaassporthal komt op het multifunctionele sportveld. Aanschaf door de gemeente. 

- De Helster wordt te pas en te onpas gebruikt voor andere zaken (vaccinaties, tentamens, 

carnaval) dat soort de sportverenigingen die hier gebruik van maken. Kan dat niet anders?  

- Trappen aan het water bij de Jumbo. De groene zone tussen de bankjes is niet 

gerealiseerd (perkjes). Nog steeds veel stenen daar. Er zijn wel nieuwe bomen neergezet. 

De werkgroep gaat dit punt nogmaals oppakken. 

- De Huiskamer van Elst. Vraag: zijn er vrijwilligers die als chauffeur ingezet willen 

worden voor het rijden naar De Huiskamer.  

 

 

 

Volgende vergadering woensdag 2 november om 20:00 uur in De Wieken.  

 

 

Actielijst: 

 

Datum Actie Wie Status 

230922 Voorstellen wijkagent in wijkkrant Bestuur Open 

230922 Per email toesturen vergaderdata 2023 met wijkagent en BOA’s  Bestuur Open 

230922 Contact opnemen met wethouder inzake concept rapportage 

schoolroute Westeraam - Mozartstraat 

Bestuur Open 

230922 Dorpscontactpersoon vragen naar een lijstje met namen en 

afdelingen. 

Bestuur Open 

230922 Brief De Pas inzake het planproject van de 2e fase doorsturen. Bestuur Open 

230922 Check opzette kwartaaloverleg met Team Beheer van gemeente 

Overbetuwe.  

Bestuur Open 

230922 Trappen aan het water bij de Jumbo. De groene zone tussen de 

bankjes is niet gerealiseerd (perkjes). Dit opnieuw onder de 

aandacht brengen.  

Werkgroep Open 

 


