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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem
UITNODIGING
DE WIJKRAAD MSW
NODIGT U UIT
VOOR DEELNAME AAN
DE JAARLIJKSE SCHOONMAAKACTIE
OP ZATERDAG 29 MAART 2014 VANAF 10.15
VERZAMELEN BIJ ZALENCENTRUM WIELEMAN
KOFFIE & THEE STAAN KLAAR
EEN UUR VAN UW TIJD VOOR HET MOTTO
"WESTERVOORT SCHOON DAT DOEN WIJ GEWOON"

BOVENDIEN IN DEZE WIJKKRANT
DE UITLEG VAN ONZE SCHOONMAAKACTIE, DE OPENING VAN DE SPEELTUINEN, EEN
UPDATE VAN DIVERSE WIJKRAADSZAKEN

SCHOONMAAKACTIE

Schoonmaakactie met de scholen
De wijkraad MSW organiseert in week 13 haar jaarlijkse en
zeker traditionele schoonmaakactie. Dit is inmiddels het
achtste jaar dat wij dit op uitgebreide schaal doen. Wij
voeren deze actie uit in twee delen. Op vrijdag 28 maart is
de actie met de Montessorischool en de Brug. Het idee is
jong geleerd is oud gedaan. Met de schoolkinderen maken
wij de omgeving van de school en een behoorlijk stuk van
de openbare ruimte schoon.
In samenwerking met de Montessorischool geven wij 's
ochtends eerst de omgeving van de school en krijgt (vervolgens) de Waay een schoonmaakbeurt. Het zelfde doen
wij 's middags bij de school de Brug en de omgeving van
het winkelcentrum de Wyborgh. Deze acties met sponsoring door de winkeliersvereniging de Wyborgh zijn ieder jaar
een groot succes geweest.

Schoonmaakactie in de wijk
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"Westervoort schoon dat doen wij gewoon".
Op zaterdag 29 maart is de afsluitende activiteit. Wij hopen
en rekenen erop dat weer zo veel mogelijk wijkbewoners
zullen deelnemen. Dit jaar hopen wij extra te werken aan
de bewustwording door het maken van foto's/snapshots
van zwerfvuil.
Wij hopen dat iedereen op deze dag zijn of haar smartphone wil meenemen.
De actiedag start met een inloop vanaf 10.15 bij Zalencentrum Wieleman.
Daar staat voor iedereen koffie,thee met een schijfje cake
en evt. frisdrank klaar.
Op of omstreeks 10.30 gaan de deelnemers met veiligheidshesje om en met grijper en/of emmer of afvalzak naar
buiten. Het is tijd voor het traditionele fotomoment.
Dit jaar heeft een aantal bewoners van Ons Thuus aan de
Dorpstraat/Mosterdhof aangegeven dat zij ook willen
deelnemen. De wijkraad vindt het fijn dat zij, door in dit kader
deel te nemen ook meer in onze wijk gaan participeren.
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden meerdere
groepjes/teams gevormd. Deze maken een ronde door of
langs de wijken Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem/de
Waay en een stuk Brugweg- IJsseldijk- Rijndijk. De bedoeling is dat iedereen deze ronde in een tot maximaal anderhalf uur aflegt en dan met de afvalzak terugkeert naar Wieleman.
Daar is vervolgens nog gelegenheid om na het inleveren
van de schoonmaakspullen wat na te praten en een (fris)drankje en klein warm partyhapje te gebruiken. Bij vertrek
krijgen iedere deelnemer een klein presentje mee. De actie
eindigt vermoedelijk tussen twaalf uur en half een.
Dit jaar hopen wij wat extra bewustwording te bereiken door
de inzet van de smartphone. Voordat wij het zwerfvuil ter
plaatse opruimen, maken wij daar eerst een foto van. Deze
foto's kunnen dan met locatie worden gemaild aan westervoortwijkraadmsw@gmail.com .
Deze foto’s komen vervolgens op onze website www.
westervoortwijkraadmsw.nl beschikbaar. Het zelfde geldt
ook voor foto’s die wij kunnen maken van hondendrollen,
maar deze gaan wij echt niet opruimen. Met de foto’s hopen
wij alle wijkbewoners bewust te maken van de onnodige
vervuiling van onze leefomgeving. Dat geldt voor zowel het
zwerfafval als de hondenpoep. Vooral dit laatste punt, als

het buiten de hondenuitlaatplaats wordt aangetroffen op
trottoirs, grasveldjes en in plantsoenen is het velen een
doorn in het oog.

Speeltuinen op de Mosterdhof en
de Waay
Een aantal weken geleden is de gerenoveerde speeltuin
aan de Mosterdhof gereed gekomen. De kinderen uit de
buurt hebben deze speeltuin weer helemaal ontdekt: een
schot in de roos! De wijkraad hoopt dat de speeltuin niet
alleen intensief maar ook verstandig wordt gebruikt zodat
in lengte van jaren de jeugd er plezier aan kan beleven.
Woensdag 26 maart zal de speeltuin officieel om 15.00 uur
feestelijk worden geopend. Een uitnodiging vindt u bij deze
wijkkrant.
Aan (de straat) de Waay wordt nu de laatste hand gelegd
aan de uitbreiding van de andere speeltuin. Op initiatief van
wijkraad en wijkbewoners realiseert de gemeente een
mooie en avontuurlijke speelvoorziening. Inmiddels hebben
veel kinderen uit die buurt de mogelijkheden al in gebruik
genomen. Naast deze speeltuin wordt binnenkort ook een
bescheiden trapveldje gerealiseerd. Ook deze speeltuin
wordt op woensdag 26 maart geopend. Het tijdstip is 16.00
uur. De uitnodiging treft u eveneens aan bij deze wijkkrant.
Bij beide opening organiseert de wijkraad MSW een ballonwedstrijd voor de kinderen: nog een extra reden om langs
te komen.

De wijkkrant
De wijkkrant is een van onze mogelijkheden om u met korte
berichten te informeren en te interesseren voor wat in onze
wijken en de omgeving speelt. Helaas betekent dit dat deze
wijkkrant veel informatie dus alleen tekst bevat. Op onze
website www.westervoortwijkraadmsw.nl vindt u overigens meer gedetailleerde informatie.
Wilt u toch een specifieke vraag stellen of een opmerking
of klacht melden dan kunt u ons altijd mailen: wij streven er
naar vragen binnen een week te beantwoorden. Het adres
wijkraadmsw@hotmail.com . Op onze website zullen wij
binnenkort foto's plaatsen van Westervoort zoals het
vroeger was. Wij rekenen op uw bezoek.

Terugkoppeling over de laatste
wijkkrant
In september 2013 heeft u onze laatste wijkkrant ontvangen. In onze berichtgeving gingen wij uit van schriftelijk
aangeleverde informatie van de Gemeente over de lopende zaken, de geplande toekomstige ontwikkelingen en
activiteiten. Inmiddels blijkt deze informatie en planning van
de gemeente niet zo betrouwbaar te zijn.
Daarom moeten wij in deze wijkkrant helaas terugkomen
op de eerdere berichtgeving. In de Gemeenteraad heeft de
wijkraad inmiddels zijn ongenoegen geuit over deze gang
van zaken. De Gelderlander/ editie Liemers heeft verslag
gedaan van deze inspreekbeurt. De tekst is ook te vinden
op onze website: www.westervoortwijkraadmsw.nl .

VEILIGHEID EN LEEFMILIEU

Wijkraad en windmolens
Bij regelmaat duiken in de regionale pers berichten op over
de windmolenplannen van de gemeente Arnhem. De
wijkraad MSW is absoluut geen tegenstander van duurzame energie waaronder windmolens, in tegendeel. Onze
zorgen en daarmee onze bezwaren richten zich op de
voorgestelde locatie.
Onderzoeken van o.a. KEMA-ECN geven aan dat de
heersende windsnelheid op deze locaties onvoldoende is
voor rendabele energieopwekking. Daar komt bij dat deze
windmolens zo dicht bij woonwijken staan dat extra geluidsbelasting en overlast door de slagschaduw van de rotorbladen het gevolg zal zijn.
Naast deze problemen hebben dergelijke hoge windmolens
(met een rotorhoogte 95meter en een tiphoogte 145meter)
een nadelig effect op de waarde van woningen. Dit leidt dan
onvermijdelijk tot een lastige en vooral langdurige procedures voor planschade. Als Arnhem de windmolens zou realiseren op afstanden zoals in Zutphen dan zouden de bezwaren vanuit Westervoort maar ook uit Arnhemse wijken
als Stadseiland en Presikhaaf zeker verdwijnen.

Milieubelasting
In de vorige wijkkrant hebben wij geschreven over het
verdwijnen van het groen aan de Brugweg en het spoortalud. Daarbij maakten wij ons zorgen over de gevolgen voor
de Mosterdhof.
In dat kader heeft de wijkraad met eigen middelen diverse
geluidsmetingen uitgevoerd. Deze gaven duidelijk aan dat
de geluidskwaliteit op vooral het oostelijk van de Mosterdhof
onvoldoende was. Dit is in lijn met de gegevens die men
kan vinden op de site van het RIVM maar ook op sites als
www.jaap.nl. Zoek bijvoorbeeld bij een Westervoortse
woning onder de knop Buurt en vervolgens bij het onderwerp "milieu & gezondheid".
De wijkraad heeft op basis van deze constateringen een
brief aan het college van B&W gestuurd. Daarin vragen wij
zowel aandacht voor deze problematiek als om een actieplan om dit op te lossen. Inmiddels hebben wij al een eerste
gesprek gehad met de gemeente over een mogelijke
aanpak van dit onderwerp.

Verkeersveiligheid kruispunt BrugwegDorpstraat-Kerkstraat
In de vorige wijkkrant schreven wij op basis van gemeentelijke informatie dat de gemeente ribbels zou aanbrengen
langs de oostzijde van de Dorpstraat. De ribbels zouden de
gevaarlijke capriolen onmogelijk maken die fietsers nu
uithalen bij de zogeheten U-bocht manoeuvre om daarmee
het rode licht te omzeilen.
De reden van waarom deze ribbels niet zijn geplaatst, is
onduidelijk, of wacht men eerst op een ongeluk. De gevaarlijk situatie rond het kruispunt is ook uitgebreid besproken
met wijkbewoners tijdens de wijkinloop van afgelopen
september.

De wijkraad heeft alle input van wijkbewoners verwerkt in
een brief aan het college van B&W. Daarin wordt een
aantal eenvoudige voorstellen gedaan om de veiligheid en
overzichtelijkheid te verbeteren. De toezegging van B&W
om de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze
voorstellen te bespreken met Afdeling Openbare Ruimte is
helaas niet gerealiseerd.

Andere veilig verkeersaangelegenheden
De wijkraad wil altijd proactief voor de wijken en de bewoners bezig zijn. Als wij, vaak ook door meldingen van medewijkbewoners problemen signaleren dan stellen wij deze
zaken schriftelijk en concreet aan de orde.
Onze doelstelling is niet alleen problemen signaleren, maar
wij geven ook een korte analyse en dragen naar onze
mening tevens een constructieve oplossing aan. Daarom
is het jammer dat aan onze voorstellen en aandachtspunten
geen aandacht is geschonken.
Zo hebben wij geen terugkoppeling gehad over onze zorgen
over de verbreding van het fietspad langs de Brugweg
en de scherpe bocht bij de fietsopgang vanaf de IJsseldijk
naar de Brugweg. Bovendien is na de verbreding van het
fietspad en het verdwijnen van het groen de afstand tussen
het fietspad en het steile talud van de Brugweg wel heel
erg smal geworden. Als men zich realiseert dat dit een
drukke fietssnelweg is geworden dan is deze situatie een
punt van zorg en aandacht!
Het zelfde geldt voor de risico's van de (ver)diepe goten in
de Kloosterdreef. Al gedurende jaren vragen wij aandacht
voor de aanpak. Vooral onder natte weersomstandigheden
kan een fietser snel met een van de banden in de verdiepte goot komen. Vaak is dan een slip- en valpartij niet te
voorkomen: veiligheid moet toch voor alles gaan!
Over ons voorstel om de IJsseldijk tot het spoortunneltje
vrachtautoluw te maken is tot op heden nog geen voortgang
te melden. Dit onderwerp was nota bene ook in het vorige
collegeakkoord van B&W opgenomen.
De wijkraad hoopt dat een volgend college e.e.a. weet te
realiseren. Vooral de opeenvolgende onveilige situaties zijn
ook hier met een relatief simpele aanpak op te lossen. De
IJsseldijk heeft nu aan de rivierzijde een hondenuitlaatgebied en de weg wordt veel door wandelaars gebruikt.
Het fietspad vanaf de Brugweg naar de IJsseldijk is een
veel gebruikte recreatieve fietsroute maar eindigt bij een
onoverzichtelijke situatie bij het tunneltje. Na de onderdoorgang van de Brugweg en Spoorlijn kent de IJsseldijk vervolgens een zeer smalle en onoverzichtelijke bocht.
Een eenvoudig verkeersbesluit voldoet en let wel: voor het
vrachtverkeer is een voortreffelijke route vanaf de Driegaardestraat naar de bedrijven aan de IJsseldijk beschikbaar.
Bovendien mag zwaar vrachtverkeer niet over de Westervoortse brug rijden. Vaak is het ook sluipvrachtverkeer dat
daar niets te zoeken heeft. De wijkraad blijft deze onderwerpen hardnekkig en kritisch volgen.
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PARKEREN EN PREVENTIE

Parkeren op de Mosterdhof
Het blijkt dat over de situatie en de mogelijkheden voor het
parkeren op de Mosterdhof nog steeds onduidelijkheid
bestaat. Daarom in het kort nogmaals de hoofdpunten. De
Mosterdhof is begin jaren 70 gebouwd. In de opzet van de
wijk is toen geen rekening gehouden met de toename van
het autobezit. Bovendien ging men er van uit dat garages
en carports zouden worden gebruikt waarvoor zij waren
bestemd: om de eigen auto te stallen.
In de huidige praktijk worden deze vaak voor veel en andere doelstellingen gebruikt. Bovendien onttrekken de diverse
bedrijfsauto's extra parkeerplaatsen aan het schaarse bestand parkeerplaatsen. Eind vorige eeuw bedroeg het tekort
aan parkplaatsen circa 50.
Op drastische oplossingen zitten niet veel bewoners te
wachten. Daarbij zou men kunnen denken aan betaald
parkeren of een zone met vergunninghouders. Het creëren
van extra parkeerplaatsen zou wel ten koste gaan van het
schaarse groen. Bovendien bedragen de kosten van een
parkeerplaats in sommige gevallen meer dan de nieuwwaarde van een middenklasser.
De huidige oplossing is een compromis, waarbij parkeeroverlast kan worden voorkomen en de essentiële doorgang
op alle tijdstippen is gewaarborgd voor zowel Brandweer
en Ambulance als voor het ophalen van huisafval.
De sleutelwoorden zijn goed gedrag en gedragsbeïnvloeding. In de wijk zijn daarom naast de vaste parkeerplaatsen
in 2012 extra parkeervakken gemarkeerd. Deze vakken
voldoen aan de norm voor het zogeheten "langs"parkeren
van personenauto's.
Met de wijkagent zijn de afgelopen maanden op diverse
avonden rondgangen in de wijk gemaakt. Daarbij bleek dat
het aantal parkeervakken in de wijk op normale avonden
ruim voldoende was. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen direct voor zijn deur een parkeervak beschikbaar had.
Misschien moeten sommigen dan 20meter lopen.
Andersom is het blijkbaar niet iedereen gegeven de auto in
een vak te parkeren. Een mogelijk gebruikt argument is dat
zich daar, aan de chauffeurskant, een muur dan wel uitgegroeid groen bevindt. In beide gevallen lijkt de oplossing
even de auto te keren of via de andere ingang de Mosterdhof in te rijden.
De wijkraad hoopt ook dat het betreffende groen wel door
de eigenaar goed wordt bijgehouden voor zover dit groen
zich ook nog op eigen grond bevindt.

Zorgpunten bij het parkeren
In een deel bij de tweede ingang Mosterdhof had de gemeente toegezegd in oktober 2013 een verkeersbesluit
(parkeerverbod) uit te geven.
Dit is echter (weer) niet gebeurd.
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Na een overleg begin februari 2014 zou dit besluit volgens
de afsprakenlijst met de wijkraad eind februari gereed zijn.
Tot op heden (half maart) is nog steeds geen besluit gepubliceerd, dit tot grote teleurstelling van de wijkraad!
Daarnaast blijven de zorgpunten bestaan over het dubbel-parkeren in de toegangen naar diverse hofjes. De komende
periode krijgt dit onderwerp in samenwerking met de politie
weer extra aandacht,

Parkeerplaatsen bij het kerkhof
aan de Kerkstraat
In 2012 heeft de wijkraad in een brief aan de gemeente
gewezen op de onveilige situatie voor voetgangers die in
de Kerkstraat over het trottoir langs het kerkhof moeten
lopen. De doorgang is vaak versperd door de geparkeerde
auto's. De mogelijkheid om over de altijd drukke Kerkstraat
lopen of tweemaal over te steken, is zeker geen veilige
optie. Vooral voor ouderen is dit een ongewenste situatie.
De wijkraad had dit onderwerp bij Openbare Werken op de
prioriteitenlijst voor 2013 geplaatst. Daarbij was aangegeven dat met relatief simpele middelen e.e.a. was te realiseren. Helaas heeft de wijkraad nog steeds niet gehoord
waarom de voorgestelde oplossing niet mogelijk zou zijn.

Inbraakpreventie.
Eind vorig jaar hebben wijkraadsleden in samenwerking
met de wijkagent een zogeheten 'witte-voetjes'-actie gehouden. Op twee avonden zijn zij door de wijk gegaan.
Daarbij is met 'ínbrekersogen'' gekeken naar mogelijkheden
voor inbraak en insluiping.
De Westervoort Post heeft na afloop een uitgebreid verslag
gepubliceerd. 'Dit ter lering en 'vermaak'. Het zal duidelijk
zijn dat woningen die een 'verlaten' indruk maken zeker de
aandacht trekken. Ook het niet afsluiten van ramen en
poorten is een risico.
Nogmaals wil de wijkraad er op wijzen dat het dievengilde
met 'hengelen' via de brievenbus en 'flipperen' bij deuren
die niet op het slot zitten, zich eenvoudig toegang verschaft.
Het spreekt vanzelf dat andere dure zaken als fietsen zeker
op slot en bij voorkeur vastgeketend aan een object moeten
worden. Graag helpt de wijkraad u herinneren aan deze
preventietips.
Mocht blijken dat er weer behoefte bestaat aan een veiligheidsavond zoals de wijkraad die vorig jaar heeft georganiseerd dan komt deze er zeker. Bovendien heeft de wijkraad met de wijkagent afgesproken dat zij over een aantal
weken weer een ronde door de wijken gaat maken in het
kader van inbraakpreventie.

