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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

Uitnodiging

De wijkraad MSW nodigt u uit voor
de informatiebijeenkomst over windmolens
Zaterdag 27 september 2014
Inloop vanaf 10.00 uur bij Wieleman
10.30 start van de presentaties
Inleider A.Koers Voorzitter NLVOW
11.30 einde presentaties
Mogelijkheid voor evt. vragen en discussie
Uitloop tot circa 12.30
Lees de toelichting in deze wijkkrant
Ook informatie over het niet-doorgaan jaarlijkse wijkinloop, openstaande acties en de Kermisattractie
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Informatiebijeenkomst over windmolenplannen
Op zaterdag 27 september vanaf 10.00 uur is zalencentrum
Wieleman geopend voor iedereen die een zinvolle en onafhankelijk informatiebijeenkomst over windmolens. wil
bijwonen. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de
wijkraad in samenwerking met de NLVOW (Nederlandse
Vereniging Omwonenden Windturbines).
Om 10.30 start de inleider prof.dr. A.Koers met de eerste
van twee korte en op elkaar aansluitende inleidingen. Deze
inleidingen behandelen achtereenvolgens de feiten over
windmolens en windenergie en de gevolgen voor omwonenden. Zowel tussen de beide presentaties als na afloop
is er uitgebreid gelegenheid voor discussie en het stellen
van aanvullende vragen.
De presentaties zijn naar verwachting om 11.30 afgelopen,
maar de inleider blijft tot zeker tot 12.30 aanwezig om
vragen te beantwoorden. Deze inleidingen zijn voor alle
bewoners van belang.
De komende periode t/m november worden immers in onze
directe omgeving belangrijke beslissingen genomen over

het al dan niet plaatsen van windmolens. Zo bereidt de
provincie Gelderland de beslissing over de Gelderse
windvisie voor. Arnhem gaat de onderzoeken behandelen
over de plaatsing van windmolens langs de Pleijroute (inbegrepen KleefseWaard, Koningspleij en IJsseloord II). Het
is goed dat iedereen zich terdege en onafhankelijk laat informeren over windmolens en alle bijkomende gevolgen:
deze kunnen variëren van overlast, gezondheidsklachten,
maar ook de waardedaling van huizen. Ook is het van belang te weten hoe de procedures lopen en wat ieders
rechten zijn.
Let wel: als de windmolens er eenmaal staan, kan je niet
zeggen: "dat valt tegen, doe maar niet". Ze staan er dan
zeker 15 jaar, zo niet meer! Ook de mogelijke locatie zijn
dichterbij dan men denkt. De windmolens in Het Duivense
Broek staan op ruim 1100m van de bebouwde kom van
Lathum. In Westervoort komen ze mogelijk al 600m te
staan. Om die reden hebben wij een onafhankelijke inleider
uitgenodigd. Het is niet slim om de voorlichting over te laten
aan iemand wiens belang het is windmolens te verkopen,

Kermisattractie
Afgelopen weken was er veel ontevredenheid bij de bewoners rond Dorpstraat 45. De Westervoort Post besteedde
daar ook aandacht aan. Toch is goed een aantal feiten op
een rij te zetten.
Om te beginnen was die ontevredenheid niet gericht tegen
de Kermis aan de Dorpstraat. De bewoners accepteren dit,
ondanks de overlast als een gegeven. De belangrijkste
bezwaren waren de volgende: bij de sloop van de oude
school en de bouw van Ons Thuus (Philadelphia) is uitdrukkelijk afgesproken dat aan de Dorpstraat een besloten tuin
zou komen. Er was geen behoefte aan een potentiële
hangplek, parkeerplaatsen of evenemententerrein. In 2010
is gebaseerd op een professioneel ontwerp de aanleg van
die besloten bloementuin gerealiseerd.
Eind 2013 bleek bij een interne gemeentelijke evaluatie dat
de opstelling van de Kermis niet kon voldoen aan de veiligheidseisen (en hoe was dat dan in de vorige jaren?). Voor
een attractie wilde men een andere plaats vinden. Kennelijk
is aan de locatiemanager Ons Thuus al in maart 2014 (of
eerder) gevraagd of er bij hem bezwaren bestonden tegen
een attractie vlakbij het wooncentrum. Op dat moment
wisten de omwonenden en de wijkraad nog van niets. Toch
zou volgens de Algemene Kermisvoorwaarden Westervoort de gunning van standplaatsen al in maart zijn afgerond.
Begin juni is de wijkraad geïnformeerd dat de Kermis een
andere opstelling zou krijgen. Omwonenden hebben n.a.v.
deze en andere berichten half juni aan de gemeente nadere en complete informatie gevraagd, vooral omdat de geruchtenstroom opgang kwam. Uiteindelijk kregen de bewoners pas 7 augustus de informatie waar zij om vroegen: een

stuk van 400m2 zou geschikt worden gemaakt voor een
draaiattractie. De wijkraad meldde op 9 augustus aan B&W
verbaasd te zijn dat zij, ondanks de gemeentelijke spelregels voor wijkgericht werken op geen enkele wijze bij e.e.
a. betrokken was geweest. Dat gold vooral omdat bij de
aanleg van de tuin toch duidelijke afspraken bestonden.
Tegelijkertijd werd verzocht om een gesprek tussen de
verantwoordelijke wethouder met omwonenden in aanwezigheid van de wijkraad. Op 28 augustus volgde pas een
telefonische reactie.
Pas na de bewonersactie op 5 en 8 september kwam het
eindelijk tot een gesprek tussen bewoners, wijkraad met
B&W. Er volgde een aantal toezeggingen waaronder aandacht voor overlast (geluidsniveaus max. 80 dB) en een
nog te plaatsen hek na de kermis. De "draaiattractie" was
toen bovendien een Cake-Walk geworden.
Het blijft jammer dat in dit hele proces niet is gehandeld
volgens het nieuwe collegeakkoord: "burgers in een eerder
stadium bij bestuurlijke zaken betrekken" en "vanuit de
grondhouding dat we burgers zo goed, volledig en doelgericht mogelijk met voor hun relevant geachte boodschappen
willen bereiken". Ook de onderwerp "zuinig met belastinggeld" zou een rol kunnen spelen, want de hele aanleg bedraagt wel €20.000 voor een enkele attractie. Maar over
deze onderwerpen gaat de wijkraad niet, dat is helemaal
aan de gemeenteraad. De wijkraad zou al blij zijn als de
spelregels wijkgericht werken worden toegepast. Na afloop
van de Kermis zal de wijkraad weer een evaluatie houden
over de Kermis en de zaken die volgens u beter of anders
zouden moeten. U kunt uw opmerkingen altijd sturen aan
wijkraadmsw@hotmail.com.

Jaarlijkse wijkinloop
Dit jaar gaat de jaarlijkse wijkinloop van de wijkraad MSW
niet door. Dat heeft een goede reden. Het doel van de
wijkinloop was en is in samenspraak met wijkbewoners te
inventariseren welke zaken in onze wijken zijn te verbeteren. Meestal komen daarbij onderwerpen aan de orde zoals
achterblijvend groenonderhoud, gebrek aan parkeervoorzieningen, verkeersonveilige situaties, speelvoorzieningen, maar ook de gevolgen van evenementen in de Dorpstraat.
Volgens de gemeentelijke spelregels wijkgericht werken
moet de wijkraad na inventarisatie deze zaken als een
wensenlijst indienen bij de Gemeente. Vervolgens worden
deze wensen al dan niet opgenomen op een actielijst. De
Afdeling Openbare Werken (nu Openbare Ruimte) geeft
daarbij periodiek de geplande realisatietermijn aan. Volgens deze procedure heeft de wijkraad de afgelopen jaren
gewerkt. Bovendien heeft iedereen de afgelopen vier jaar
in de wijkkrant de halfjaarlijkse terugkoppeling kunnen
lezen. Tot zover de opzet.
De praktijk bleek echter steeds weerbarstig. De termijnen
die de gemeente aangaf in de diverse actieoverzichten
werden niet gehaald. Over de vele vertragingen volgde pas
veel later en ruim na de aangegeven planningsdatum
(maand/kwartaal) een berichtje met een nieuwe datum.
Maar ja, die vertragingen kenden wij dan al. De wijkraad

Kijk over de IJsseldijk: ons leefmilieu!
De wijkraad MSW heeft zich de afgelopen tien jaar niet
alleen gericht op zaken binnen de wijken Mosterdhof,
Struikendoorn en de Weem/Waaij. Zij kijkt ook naar ontwikkelingen buiten Westervoort die direct of indirect het leefklimaat kunnen beïnvloeden. Daarom zijn wij altijd zeer
kritisch op de nieuwe plannen van de Gemeente Arnhem.
Na het wijzigen of afbouwen van de milieubelastende activiteiten van o.a. AKZO, BASF en Billiton op de Kleefse
Waard leek alles de goede kant op te gaan.
Toch bleef en blijft waakzaamheid geboden, want hoe men
het wendt of keert Westervoort ligt het grootste deel van
het jaar benedenwinds van zowel de Pleijroute als de
Arnhemse industriegebieden.
Overigens volgen de Westervoortse milieuambtenaren
deze processen ook kritisch, maar dat gebeurt ook vanuit
een andere verantwoordelijkheid. Dat een kritische noot
noodzakelijk is en blijft, bleek een aantal jaren geleden met
de asfaltcentrale van Bruil op de Koningspleij-Noord. Bruil
ging niet door en de Raad van State vernietigde het bestemmingsplan voor de Koningspleij.
Toch zijn er nog steeds ontwikkelingen vanuit Arnhem. Zo
loopt naast de windmolenplannen ook nog procedure van
een plan-m.e.r. (milieueffectenrapportage). Binnen die
procedure komen diverse plannen en ontwikkelingen bin-

vond deze situatie heel vervelend. Zo moesten wij noodgedwongen in de voorjaarseditie 2014 meedelen dat de zaken
die in de najaarseditie 2013 waren aangekondigd niet
doorgingen en/of een nog onbekende vertraging zouden
krijgen. De wijkraad wilde voorkomen dat de (sommige)
wijkbewoners gaan denken dat de wijkraad medeverantwoordelijk was voor een proces van niet-gerealiseerde
plannen en afspraken.
Maar zo zit de wereld niet in elkaar. De wijkraad wil duidelijkheid. Eerst heeft de wijkraad over dit onderwerp ingesproken op de laatste vergadering van de vorige gemeenteraad. Daarna volgde een briefwisseling met het college
van B&W. Dit leidde begin september tot een indringend
evaluatiegesprek met de gemeente. Daarbij is afgesproken
dat de gemeente eerst intern het systeem van planning,
voortgangscontrole en communicatie op orde brengt. Bovendien wordt ook het meldingsysteem voor de openbare
ruimte geschikt maakt voor alle adressen (bijv. adres met
toevoeging).
Dan is hopelijk ook meer duidelijk over de rollen van zowel
het gebiedsteam als de wijkraad in dit proces. De verwachting is dat dit in december het geval zal zijn. Dan zal in een
gesprek tussen gemeente en wijkraad de nog openstaande
punten van de wijkraad worden besproken. Na dit gesprek
denkt de wijkraad met een drietal wijkinloopavonden de nu
afgelaste wijkinloop in te halen.

nen het totale industriegebied Arnhem-Noord aan de orde.
Hoewel het hier te ver voert om de vaak erg (milieu)technische onderwerpen te bespreken, verdienen enkele zaken
zeker de aandacht. Zo wil Arnhem (weer proberen) het
gebied Koningspleij-Noord een industriële bestemming te
geven. Daarmee komen industriële activiteiten een kilometer dichter bij onze woonkern. Een 'slimme' aanpassing van
de geluidszone zou dat nu mede mogelijk moeten maken.
Zorgelijk is daarbij dat zowel t-EMT bedrijven als ook bedrijven in de milieucategorie 5 mogelijk worden: een van de
zwaarste categorieën. Bij t-EMT (toegepaste energie en
milieutechnologie) bedrijven kan men niet teruggrijpen op
kennis en ervaringen uit het verleden.
Dat bijzondere bedrijven soms bijzondere 'uitspattingen'
kunnen hebben, is wel gebleken bij de grote brand van
Prolab aan de oude zevenaarse weg in januari 2013. Wie
herinnert zich niet die indrukwekkende steekvlam. De
wijkraad MSW zal daarom in ieder geval deze en toekomstige processen blijven volgen. Al het nodig is, dienen wij
zienswijzen in tegen de plannen en gaan desnoods verder
in alle bezwaarprocedures: als het moet tot het hoogste
rechtsorgaan: de Raad van State. Voor degene die meer
wil weten over deze zaken, maar zich niet door alle beschikbare documenten heen wil worstelen, is een mailtje met
een vraag aan wijkraadmsw@hotmail.com voldoende.
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Openstaande of niet-afgeronde acties
De wijkraad heeft voorlopig in portefeuille nog altijd een
aantal zaken die niet of niet-geheel naar tevredenheid zijn
afgerond. Sommige zaken zijn weerbarstig, of vragen initiatieven naar een hoger bestuurlijk niveau, maar het zijn
wel echte problemen. Hierbij een korte opsomming.
Groen in de Mosterdhof
Een treffend voorbeeld blijft de renovatie van het groen op
de Mosterdhof. In het kort de geschiedenis: in 2008 stelde
de gemeenteraad een budget voor renovatie van het groen
ter beschikking. Na de wijkinloop had de wijkraad in 2009
zoveel mogelijk de wensen van de wijk in kaart gebracht
(en dat is lastig soms zijn er evenveel meningen als bewoners). Uiteindelijk duurde het tot voorjaar 2014 voordat een
en ander min of meer was gerealiseerd: vijf jaar! Tijdens dit
proces heeft de wijkraad juist steeds getracht e.e.a. te
versnellen: vergeefs. Ook ligt op dit moment nog een klacht
van een aantal bewoners bij de gemeente. Deze klacht gaat
over nog niet-uitgevoerde maatregelen of toezeggingen op
een van de hofjes. In samenvatting: het is een langdurig
traject geweest. Dit is moeilijk te rijmen met de omvang van
het groen op de Mosterdhof. Bovendien is deze groenrenovatie geen gunst voor de bewoners maar een normaal
project dat binnen het gemeentelijke groenbeleid moest
worden uitgevoerd.
Talud Brugweg en geluidsoverlast
Vorig jaar september zijn langs het talud van de Brugweg
bomen gerooid of heel ingrijpend gesnoeid. Bovendien had
Prorail kort daarvoor kaalslag gepleegd op het spoorwegtalud. Deze kaalslag en het bomenrooien had gevolgen voor
het geluidsniveau of beter de geluidsbeleving op de Mosterdhof. Dit geldt met name voor de aanliggende oostelijke
hofjes. De wijkraad meette daar zelfs geluidsniveaus boven
80 dB. Overigens gaf gemeente toen aan dat zij de noodzaak zou bezien van nieuwe c.q. extra boomaanplant in het
najaar van 2014. Ook kondigde de gemeente met Prorail
te overleggen over het spoorwegtalud. Daarbij werd mogelijk gekeken naar een nieuwe 'aankleding', gegeven het
aanzicht van de entree tot Westervoort. Het is inmiddels stil
geworden rond het groen aan de Brugweg en de Mosterdhof. Dat geldt echter niet voor het geluid van trein- en
wegverkeer. Voorlopig zijn nog geen ontwikkelingen bekend. Dat is uitermate vervelend want het geluidsniveau op
de oostelijke deel van de Mosterdhof is zeer slecht. Dat is
niet de conclusie van de wijkraad. Wie de site van het RIVM
opzoekt, vindt deze conclusies. Kijk maar op http://geluid.
rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php. Bovendien is het ook
geen reclame voor een potentiële huizenkoper. Als deze
zijn keus gaat bepalen, dan zal hij rondkijken op bijvoorbeeld www.jaap.nl. Wat hij aantreft onder de knop 'buurt'
bij het onderwerp 'milieu en gezondheid' zal hem tegenvallen. Kortom: hier is echt werk aan de winkel. Daarbij is goed
te realiseren dat de situatie hier anders is dan bij een gemiddelde drukke weg binnen een stedelijke omgeving. Hier
ligt de weg en spoorweg hoog boven het maaiveld van de
wijk en zonder dat de geluidsbronnen maar enigszins
worden afgeschermd. De wijkraad gelooft ook dat de gemeente niet de financiële middelen heeft voor een adequate aanpak, maar met zoveel wethouders moet het mogelijk
zijn om dit onderwerp elders op de agenda te plaatsen. Het
is immers probleem door regionaal weg- en internationaal
treinverkeer.
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Kruispunten Brugweg-Zuidelijke Parallelweg met
Dorpstraat- Kerkstraat
Voor degene die misschien tien minuten of minder bij dit
kruispunt hebben gestaan en kennis hebben van verkeersregels, is dit uitzicht een gruwel. Alle mogelijkheden om
verkeersregels, borden en tekens te overtreden worden
waargenomen. En tot op heden is het nog steeds goed
afgelopen. Weliswaar is er een 'aftellicht' voor overstekende fietsers aangebracht, maar de zogeheten U-bocht om
het rode verkeerslicht te omzeilen wordt nog steeds intensief gebruikt. Na de wijkinloop 2013 heeft de wijkraad in
overleg met wijkbewoners de situatie uitgebreid geanalyseerd. De conclusie: het kruispunt heeft een aantal ontwerpfouten. Deze leiden tot onveilige situaties. Helaas zijn
de eveneens aangegeven verbetervoorstellen nooit besproken, maar zijn na een jaar afgedaan met "we gaan het
hele kruispunt niet ombouwen". Daaruit blijkt o.i. dat de
afzonderlijke mogelijke aanpassingen nooit serieus zijn
onderzocht. Een wel toegezegde aanpassing is daarna met
onjuiste argumenten toch niet uitgevoerd. Inmiddels maakt
het kruispunt wel deel uit van de fietssnelweg ArnhemZevenaar. Het was opmerkelijk dat ook Prins Carnaval in
zijn toespraak aandacht voor deze situatie vroeg. Laten wij
hopen dat er nooit een ongeval zal gebeuren. Maar als het
ooit gebeurt dan verwachten wij geen krokodillentranen van
degene die nu wegkijken van het probleem.
Parkeerplaatsen Kerkstraat
Bij de renovatie van de parkeerplaatsen bij het kerkhof aan
de Kerkstraat is de aanleg niet uitgevoerd conform de
aanwijzingen/richtlijnen van het CROW. De parkeerplaatsen staan haaks op een drukke verkeersweg en zij zijn te
kort (zeker gegeven de huidige auto's). Staan er auto's
geparkeerd dan is er (heel vaak) onvoldoende ruimte voor
voetgangers om daar te passeren. Dat geldt zeker voor
personen met b.v. een rollator of een kinderwagen. Als de
auto het trottoir vrijlaat dan staat deze over het fietspad: dit
is ook niet zo handig. De optie om twee keer (zonder
noodzaak) de drukke Kerkstraat oversteken is ook niet
veilig. De wijkraad heeft de aanbeveling gedaan om met
minimale aanpassingen en ook kosten de parkeerplaats te
verbeteren. De enige consequentie zou zijn dat twee parkeerplaatsen komen te n vervallen. De reden waarom dit
nog niet is gebeurd, is de wijkraad onduidelijk. Is het toch
financieel of het nadeel van de twee vervallen parkeerplekken.
Vrachtautoluw maken IJsseldijk
Ondanks dat dit punt in het vorige coalitieakkoord stond,
was op dit onderwerp na vier jaar geen enkele voortgang
of activiteit te melden. De vertraging werd eerst aan de
werkzaamheden aan de Pleij gekoppeld maar nu is de
status dat er te weinig vrachtverkeer over de dijk rijdt. De
wijkraad heeft steeds betoogd dat de weg niet geschikt is
voor (sluip)vrachtverkeer. De dijk is onderdeel van een
(recreatieve) fietsroute, heeft een hondenuitlaatplaats en
kent naast de dijkafgang ook de zeer onoverzichtelijke,
gevaarlijke bocht na het tunneltje van Brugweg en spoorweg. Bovendien is de weg niet noodzakelijk voor de bedrijven aan de IJsseldijk. Deze beschikken over een goede en
brede route naar de Rivierweg. Dit onderwerp blijft een van
onze aandachtspunten.

