Openbaar Verslag Vergadering 16 maart 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezigen.
b. Welkom CAB: Karin Hammink
c. Vaststellen agenda/bespreekpunten en mededelingen voorzitter
2. Onderwerpen bij de wijkagent(e) ter attentie brengen
a. Vragen over verkeersveiligheidszaken, overlast en criminaliteit:
i. Vraag veiligheid Kerkstraat (ongevallen?): actie n.a.v. vorige vragen
ii. Witte voetjes niet op wijkraadsavond. Een nadere afspraak is nodig
iii. Parkeren in de driehoek De Waaij geeft overlast
iv. Doorgaan met snelheidscontrole op Rijndijk: wanneer?
3. Mededelingen over gemeente- en overige zaken door CAB
a. Onderwerpen CAB
i. Begin/ontwikkeling van de gebiedsteams in midden en zuid Westervoort
ii. Goed voor elkaar team: is nog veel werk te doen .
1. vooral aandacht voor de signaleringsfunctie: iedereen moet aan dit
onderwerp aandacht besteden.
2. Het wordt een element in de subsidieverstrekking (regeling volgt)
3. Melding bij sociaalteam; goedvoorelkaar@westervoort.nl
iii. IJsseldijk wordt vrachtautoluw op korte termijn: nog geen beschikking!
iv. Hondenbeleid wordt nog nader vastgesteld: juni komt het rapport
v. Anny Wentink aangemeld voor wijkschouwer: MSW neemt contact op
vi. Afvalcoaches zijn aangesteld:
1. meldingen via de website/
2. nu onder de aandacht brengen
3. mogelijk deelname met de scholen: actie VZ
vii. Bestrating op de Mosterdhof niet in orde en onveilig (via Ton Beumer komt
een inventarisatie en dan contact met M.van de Born)
viii. Afspreken met Community Worker van ‘Goed voor elkaar Team’
Westervoort; Actie
b. Rondvraag:
i. Overleg over draaiboek schoonmaakdag loopt via het secretariaat
(bekende punten)
ii. Chris: wijst op de lijst op het "bureau" v/d Born. Karin geeft aan dat dit iets
anders was (galerijen!). Het gaat om zaken die niet aan norm voldoen
4. Terugkoppeling uit Gebiedsteam
1. Green Kids
Partijen willen proberen om dit in Westervoort te organiseren. Kulturhus Nieuwhof kan
daarbij de regie nemen. Mikado wil graag aanhaken. Zij heeft contact met Groenhorst
college om te kijken of zij hulp kunnen bieden aan ouderen die zelfstandig wonen. een
actie in Duiven waarbij leerlingen van basisscholen een ochtend gaan helpen om het
groen rondom hun school en voortuinen in de wijk op te knappen. Wijkbewoners kunnen
zich aanmelden en mogen zelf ook iets terug doen voor de school of voor de wijk.
2. Hobbyclub Appelbloesem
Siza is gestart met een hobbyclub in de Appelbloesem, elke laatste donderdag van de
maand vanaf 19.00 uur. Vrijwilligster Gerrie Suers begeleidt mensen uit de wijk en
cliënten van Siza bij zeer uiteenlopende creatieve activiteiten. Vraag aan partijen om dit
initiatief te promoten
3. Repaircafe
In verschillende gemeentes is er gelegenheid om spullen, zoals kleding, fietsen,
elektrische apparaten te laten maken door vrijwilligers en daarbij mensen te ontmoeten
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en koffie te drinken. De vraag is of we dit ook in Westervoort kunnen en willen opzetten.
Aanwezigen zijn positief over het idee. Siza en Kulturhus onderzoeken de mogelijkheden
4. Ontmoeting in de wijk
Mikado organiseert voor mensen die eenzaam zijn (o.a. bij Wilgenpas en Liemerije).
Dinsdag en donderdag van half 10 tot 4 uur. Graag promoten bij achterban
5. Presentatie NLDoet
Goed voor Elkaar team Westervoort - het sociaal team in onze gemeente - is nu enkele
maanden actief. We vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de
informele en formele zorg. Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst voor
organisaties werkzaam in de Informele zorg in de gemeente Westervoort.
6. Buurtveiligheidsapp
Een bewoonster uit Mosterdhof heeft het initiatief genomen om te starten met een
buurtveiligheidsapp. Dit is een app waarmee buren elkaar snel kunnen informeren over
bijzondere of verdachte situaties in de buurt. Philadelphia, politie en wijkraad MSW
hebben dit initiatief ondersteunt. Eind november is flyer gedrukt, deze is verspreid in de
wijk. Actie: Mogelijk borden buurtpreventie voorzien van sticker "Buurtapp waakt hier! "
Overige onderwerpen
7. Situatie Sportsplanet: jeugdoverlast
8. Achterpaden Kreijtierstraat: wateroverlast
9. Speeltuin Molenlaan: Twee bewoners uit de Klapstraat hebben de wens om de
speeltuin tussen Molenlaan en Klapstraat te verbeteren. Presenteren het
buurtonderzoek (150 enquêtes) en hun ideeën. Veel buurtbewoners geven aan dat ze
zelf actief mee willen helpen. Ideeën: toevoegen eenvoudige natuurlijk
spelelementen. Actie door serviceteam, Mikado, NL Doet. Gemeente bepaalt kaders
(wat mag wel en wat niet) de CAB en anderen pakken dit op en koppelen terug aan
initiatiefnemers
5. Milieuaspecten met stand van zaken
a. SvZ PlanMER Arnhem: Kleefse Waard-Koningspleij: komt mogelijk 2de kwartaal
(zomervak)
b. Gesprek met Pleij b.v. en RIJE SvZ Windturbines: vervolgafspraak alleen als er
wat te bespreken (echte inspraak) en communiceren naar de achterban is. Nader
afspraak op 30 april
c. Initiatief Solarpark in Arnhem: contacten gelegd
d. Concept Bestemmingsplan Geluidzone Arnhem-Noord: zienswijze ingediend
e. Publiciteit: wanneer het opportuun is weer actie
f. Vogelwerkgroep/milieugroep Westervoort wijst op belang van Wulpen bij plaatsing
van windturbines
6. Aanpak Schoonmaakacties
a. Wijkkrant verspreiden 21 maart (geen copy van anderen ontvangen)
b. Scholenactie op zaterdag 27 maart.
i. tijdstippen M-school (47) 10.30 aanwezig
ii. Aanvang 10.45 klaar 12.00
iii. tijdstippen Brug (118) 12.45 aanwezig daarna 1ste actie tot 13.30
iv. 13.45- 14.45 van de scholen bekend maken
c. Wijkactie op 28 maart/ inbreng "Ons Thuus" (nader afgemeld op donderdag!)
d. Wijkraad Emmerik informeren over tijdstip door Vz.
e. Aspecten van draaiboek doornemen (schoonmaakmiddelen/ ophalen/ sponsoring)
f. Het secretariaat kijkt wat er is aan 'presentjes en aanvullen op basis van aantal
deelnemers
7. Financiën
a. Beschikbare financiële middelen zijn voldoende.
b. Voor 1 mei activiteitenbegroting 2016 gereed.
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8. Secretariaat
a. In en uitgaande post: camperplaats aan De Waaij gaat niet door
9. Communicatie en website
a. Vragen en verbeteringen: geen commentaar
10. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof,en Struikendoorn e.o.
11. Rondvraag en mededelingen De Weem/De Waaij
a. Overlastgevende aanhanger is verdwenen
b. Aankoop van De Waaij is niet zichtbaar in gemeentelijke mededelingen geweest
12. Volgende vergadering 13 april
13. Sluiting: 21.30
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