Openbaar Verslag wijkraad 12 januari 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezigen: ter kennisgeving vergadering
b. Welkom heten wijkagent(e) Janneke Rensing
c. Vaststellen agenda en mededelingen voorzitter
2. Onderwerpen wijkagent(e)
a. Bij kennismakingsronde verteld: vaste werkdag = dinsdag
b. Overige zaken (criminaliteit/overlast e.d.) MSW is relatief rustig
c. Witte voetjes: planning maken voor de vakantie eind mei /juni
d. Rondgang door de wijk met wijkraad te plannen op dinsdag
e. Overzicht en bespreekpunten met vragen aan de wijkagent via mail
f. Vragen
i. is het aantal ongelukken kerkstraat/dorpstraat (Forum) bekend?
ii. 30km op de Rijndijk: komt er lasermeting bij hard rijden (vraag Velding)
iii. Oneigenlijk gebruik openbare grond (parkeren) aan de Waaij
3. Mededelingen over gemeente- en overige zaken
a. In 2015 wordt er een nieuw wegenbeheerplan opgesteld. Het wegenbeheerplan is
een meerjarenplan aangaande de inrichting en het onderhoud van wegen
(verharding en half-verharding).
b. Zo wordt de inrichting van wegen vastgelegd en welke onderhoudsniveau wordt
ingezet en hoe de hoofdstructuur verkeer en wegen wordt voor de komende jaren
c. Bewoners krijgen gelegenheid input te leveren. Als de wijkraad aandachtspunten
heeft aangaande het onderhoud en de inrichting van wegen, moet dit voor 27 jan
as. (of zo snel mogelijk daarna) via email bij CAB of bij Maarten Hulstijn. Hierbij
gaat het over het algemene beheer van wegen, dus op hoofdlijnen.
d. Meepraten kan ook tijdens het beleidsoverleg op 15 januari as. om 15.00 uur in
het gemeentehuis in vergaderzaal 1.
e. Actie voor de leden: indienen voor 25 januari bij wijkraadmsw@hotmail.com
4. Wijkraad en Gebiedsteam-Noord
a. Bespreking beleid wijkraden door gemeente: zie vorig overleg en bijlage
b. Twijfel aan de toegevoegde waarde gebiedsteam (alge frequentie)
c. Waardevolle zaken uit de spelregels zijn verdwenen, ook de evaluatie
d. De aanpak is niet systematisch/ wat is de taak wijkraad nog
e. Geen systematische aanpak over periode van 2jaar
f. Wat is er gebeurd met ons beleidsplan 2015?
g. Uitnodiging van de wijkraad aan wethouder voor 9 februari
h. Volgende vergadering gebiedsteam op 5 maart
5. Milieuaspecten met stand van zaken
a. PlanMER Arnhem: Kleefse Waard Koningspleij: in procedure.
b. Initiatief Solarpark in Arnhem in ontwikkeling
c. Energiebesparingcollectief (5 in 1)
d. Gesprek met Pleij b.v.: wacht op antwoord: datum tijd en plaats
6. Financiën
a. Beschikbare financiële middelen: geen bijzonderheden
7. Secretariaat
a. In en uitgaande post: inschrijving waterschapsverkiezingen
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8. Communicatie. website en plannen
a. Vragen en verbeteringen
i. Nieuwe wachtwoordprocedure worden getest
ii. Windturbines onder een ‘knop, (blog van NLVOW)
iii. LAS de buurtapp nog niets gehoord.
b. Uitnodigen Ons Thuus (algemeen of t.b.v. Schoonmaakactie): uitnodiging bij
de schoonmaakactie
c. Contact scholen i.v.m. schoonmaakactie: marian
d. Initiatief tegen Lindeplak: in ontwikkeling voor een initiatief aan de Dorpstraat
met een proef een deel van de Lindebomen te 'injecteren' en een deel niet en te
bezien of de plakoverlast substantieel afneemt.
e. Initiatief standaarden/houders Dorpstraat: in ontwikkeling is een initiatief om
vlaggen/banieren aan te schaffen om de dorpstraat met bv. Carnaval en
Koningsdag aan te kleden zoals recent met de Kerstbomen
9. Mededelingen (conform tekst hieronder)
a. MEDEDELINGEN NLVOW:
i. Aan leden en belangstellenden van de NLVOW Gisteravond (4 januari)
had de NOS in Nieuwsuur een documentaire over windenergie: op land
blijkt volgens de documentaire saamhorigheid in dorpen en op platteland
te verdwijnen.
ii. Gemeenschappen, die tientallen jaren werkten en samenleefden, splijten
door de komst van slecht geplaatste windparken.
iii. Op zee zijn de subsidiekosten volgens het kabinet begroot op 18 miljard,
of per persoon € 1.000,- of zo’n 2½ duizend euro per huishouden:
kostbaarder dan Fyra, hogesnelheidslijn, Betuwelijn en JointStrikeFighter
samen (Nieuwsuur).
iv. In Kollum heeft de gemeente een eigen aanpak: zo moeten omwonenden
windenergie zeker accepteren. Bijgevoegde handleiding geeft de juiste
strategie.
v. Voel u vrij deze strategische aanpak met uw kennissen en relaties te
delen. Met vriendelijke groet, Wouter Vogelesang, secretaris
b. CAB: Beste wijkraden,
i. De voorbereidingen voor NLDoet op 20 en 21 maart beginnen overal
weer. De landelijke vrijwilligersactie is inmiddels bij iedereen wel bekend.
ii. Een mooie gelegenheid voor organisaties (ook wijkraden) om iets te
ondernemen en een of meer klussen aan te melden en/of de handen uit
de mouwen te steken.
iii. Ook dit jaar is er weer zo’n € 400 per klus beschikbaar vanuit het
Oranjefonds. In het verleden hebben verschillende wijkraden hier goed
gebruik van gemaakt.
iv. Zie voor meer info: www.nldoet.nl . Met vriendelijke groet, Karin Hammink
coördinator actief burgerschap
c. BULT VAN PUTMAN: Maarten Vergouwen aan Voorzitter wijkraad MSW,
i. Er is nieuwe informatie beschikbaar op de projectradar IJsseldijk
Westervoort. (zie internet) en rapporten onder Documenten
ii. In 2014 onderzoek grondwatermonitoring 2014 en deklaagonderzoek
iii. De resultaten van de grondwatermonitoring liggen in lijn met eerdere
resultaten. Eind 2015 wordt opnieuw een monitoringsronde uitgevoerd.
Het oppervlaktewater in de insteekhaven is onderzocht op wolfraam en
vanadium. De concentraties liggen onder de meetgrens. Daarmee weten
we dat deze stoffen op dit moment inderdaad niet of nauwelijks in het
oppervlaktewater terecht komen.
iv. De deklaag van het stort is ook onderzocht. Deze voldoet aan de huidige
eisen, maar ook een intensiever gebruik behoort tot de mogelijkheden.
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10. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof,
a. Afspraak wat betreft meldingen aan wijkraadmsw@hotmail.com
11. Rondvraag en mededelingen Struikendoorn e.o.
a. Aandacht: Kerkhof parkeerplaatsen (CROW)
b. Aandacht: Eisen bij Fietsaangelegenheden idem
12. Rondvraag en mededelingen de Weem/De Waaij
a. Aandacht: Mededelingen over lasershow eind februari bij het regelwerk
13. Volgende vergadering 09 februari
14. Sluiting: 21.20
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