Conceptagenda wijkraad 13 april 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezigen
b. Welkom heten nieuwe deelnemers (?)
c. Vaststellen agenda en mededelingen voorzitter
2. Onderwerpen voor de wijkagent(e)
a. Ter attentie te brengen
i. Verkeersveiligheidszaken
ii. Overige zaken (criminaliteit/overlast e.d./witte voetjes)
b. Mededelingen wijkagent
c. Vragen aan de wijkagent
3. Mededelingen over gemeente- en overige zaken door CAB
a. Informatieavond waterschap voor wijkraden op 21 mei om 19.30 (2 leden)
b. Uitnodiging voor week van de ontmoeting op 20 april om 10.00/15.00 (2 leden)
c. De wijkraad Ganzenpoel-Schans viert haar 10 jarig jubileum met een gezellige
kraampjesmarkt op zaterdag 9 mei!
d. Burgerinspraak in Westervoort (organisatie Gemeenteraad) op 16 april
e. De Werkgroep Buurtcommunity zoekt leden (zie bijl)
f. Afspreken met Community Worker van ‘Goed voor elkaar Team’ Westervoort
g. De stationschouw heeft weinig resultaat opgeleverd/geringe deelname.
4. Milieuaspecten met stand van zaken
a. SvZ PlanMER Arnhem: Kleefse Waard Koningspleij
b. Gesprek met Pleij b.v. en RIJE over SvZ Windturbines op 30 april
c. Initiatief Solarpark in Arnhem
d. Publiciteit
5. Evaluatie Schoonmaakacties
a. Wijkkrant, publiciteit WP en sponsoring
b. Actie met de scholen
c. Actie in de wijk en afhaken "Ons Thuus"
d. Samenwerking Wijkraad Emmerik, Kernoord en afvalcoaches
e. Te wijzigen in draaiboek
f. Aanvulling schoonmaakmiddelen (knijpers, emmers, presentjes)
6. Financiën (Nico)
a. Concept Beleidsplan MSW 2016
b. Jaaroverzicht en verantwoording 2014
c. Financieel overzicht RABO 2014
d. Realisatie 2014 t.b.v. leden MSW
e. MSW- actieweek/schoonmaakactie 13-2014
f. MSW -wijkinloop begroting uitgaven 2014
g. Goedkeuring gevoerde financieel beleid
7. Secretariaat (Thea)
a. In en uitgaande post
8. Communicatie en website
a. Vragen en verbeteringen
9. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof,
a. Stand van zaken inventarisatie Ton Beumer
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b. Voorstel voor actiekrant Mosterdhof
i. Milieubelasting van de wijk (geluid/luchtkwaliteit)
ii. Enquête voor bewoners
iii. Sociale samenhang buurtvereniging of buurtfeest
iv. Groen beleid Brugweg en spoortalud
v. Aanzien van de wijk (nette plekken en verloedering)
1. rommel aan/op de straat /containers
2. parkeren en eigen tuin
3. onderhoud van huis
vi. Parkeerbeleid (afwerking en regeling in twee hofjes)
vii. Onderhoud groen en grijs door gemeente
viii. Bewonersparticipatie
ix. Buurtapp en andere mogelijkheden
10. Rondvraag en mededelingen Struikendoorn e.o.
11. Rondvraag en mededelingen de Weem/de Waaij
12. Volgende vergadering 11 mei met de wethouder
a. Aandacht voor de visie op de wijkraden en de spelregels wijkgericht werken
13. Sluiting

Bijlagen bij gemeenteonderwerpen/agendapunt 3
informatieavond specifiek voor de wijkraden.
Beste wijkraden,
Het oppervlaktewater in Westervoort is grotendeels in eigendom, beheer en onderhoud bij waterschap Rijn en IJssel. Het
waterschap is dan ook verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de watergangen en waterpartijen. Dit is tussen de
gemeente en het waterschap vastgelegd in het overdrachtsdocument.
Wie is nu waar verantwoordelijk voor?
De gemeente is het eerst aanspreekpunt voor inwoners. Ook al is het water van het waterschap. Met regelmaat ontvangt de
gemeente vragen en klachten over de stand van onderhoud van enkele watergangen. Dit leidt tot onduidelijkheden; wie is
waar verantwoordelijk voor, wanneer wordt een sloot onderhouden en wat gebeurt er met mijn melding?
Informatieavond voor wijkraden
Om alle vragen en onduidelijkheden een plaats te bieden, organiseert de gemeente, samen met het waterschap, een
informatieavond specifiek voor de wijkraden.
Graag uitnodig ik u op 21 mei om 19:30 uit om samen met het waterschap in alle openheid van gedachten te wisselen. Deze
avond zullen naast medewerkers van de gemeente ook medewerkers van het waterschap aanwezig zijn.
Opzet van de avond
Een verkenning van het Westervoorts water- en rioleringssysteem. De rol van de gemeente en het waterschap. Graag willen
we u meenemen in het ‘water’. Welke rol heeft het waterschap en welke de gemeente? Om de avond bespreekbaar te
houden, verzoek ik u om met maximaal 2 personen per wijkraad aanwezig te zijn.
Donderdag 21 mei om 19:30 bent u van harte welkom in de Nieuwhof aan de Rivierweg. De avond zal rond 21:00 afgelopen
zijn.
Week van de ontmoeting
Hallo potentiële mede organisatoren!
Van 24 september tot en met 3 oktober 2015 vindt de jaarlijkse ‘Week van de eenzaamheid” plaats. Dit jaar willen we deze
naam echter anders formuleren. We willen het de “Week van de ontmoeting” noemen. Elk jaar blijven de cijfers op het
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gebied van sociaal isolement bij ouderen, volwassen en kinderen/jeugd schrikbarend. Eenzaamheid is niet altijd te zien en
het wordt vaak ook niet als dusdanig herkend en erkend. Daarnaast is alleen zijn nog niet eenzaam, maar eenzaam zijn is
wel alleen. Deze week is er om dit patroon te doorbreken en de doelgroepen te laten ervaren dat er mogelijkheden zijn om
aan te sluiten, op een laagdrempelige en plezierige manier.
Vorig jaar hebben we vanuit Mikado deze week met 16 andere organisaties mogen organiseren tot een succes met een
bereik van ongeveer 450 inwoners in Duiven en Westervoort. Dit jaar willen we deze week anders indelen. Het idee is om
twee dagen, naast de jaarlijkse seniorencontactdag, te organiseren. Een dag voor volwassenen en een dag voor
scholieren/jongeren. Een dag waarop bewustwording, verbinden en ontmoeten hoog in het vaandel staan. Zo kunnen we
denken aan het organiseren van workshops, een informatiemarkt, beweeg- creatieve en culturele activiteiten en natuurlijk
een open inloop. Echter willen we samen met jullie brainstormen over de mogelijkheden voor de invulling van deze dagen
en ook de mogelijkheden vanuit jullie organisaties.
Graag nodigen we jullie uit voor een brainstorm bijeenkomst op maandag 20 april 2015. We hebben twee opties voor
tijden: 10.00 uur en 15.00 uur. We zouden het ontzettend waarderen als er van iedereen een afgevaardigde zou zijn, zodat
we een zo breed mogelijk scala aan doelgroepen kunnen laten meedoen en de activiteit zo breed mogelijk (uit)gedragen
kan worden. We hopen op veel animo en aanmeldingen voor deze brainstorm! Aanmelden kan via Gwen Kemperman;
Mikado (g.kemperman@mikado-welzijn.nl) of Lucia Dijkstra; Mikado/RIBW (l.dijkstra@mikado-welzijn.nl)
Met vriendelijke groet,
Lucia Dijkstra en Gwen Kemperman
Stichting Mikado

Werkgroep Buurtcommunity
Wij Westervoort: Werkgroep Buurtcommunity
Zoekt Werkgroepleden!!
Vanuit de werkgroep Buurtcommunity van Wij Westervoort zijn we druk opzoek gegaan naar wat we graag willen realiseren.
Voor deze ideeën zijn we opzoek naar nieuwe werkgroep leden om dit te realiseren. We zoeken mensen die willen
meedenken en helpen met het opzetten van een nieuwe website tot aan de buurtverbinders in de wijken.
Het opstarten van een nieuwe website in Westervoort.
Een greep van ideeën wat er allemaal met deze website zou moeten kunnen is: Vraag en aanbod, burgers, initiatieven en
wijkbewoners elkaar kunnen vinden tot aan wat er allemaal te doen is in Westervoort. Als we weten van elkaar waar we
mee bezig zijn, kunnen we eerder gebruik maken van elkaar of meedoen met elkaar.
Heb je zin om hierover mee te denken en hieraan mee te doen? Dan ben je van harte welkom om bij de werkgroep te
komen. Je hoeft niet perse iets van computers te weten. Ook als je mee wilt denken over hoe zo’n website eruit zou moeten
zien, is het fijn als je erbij komt. Weet je wel wat van computers en vind je het leuk om mee te doen, dan ben je natuurlijk
ook welkom! We zoeken daarnaast ook mensen die anderen enthousiast kunnen maken om hun informatie op de website te
zetten. Bijvoorbeeld informatie over een kaartclub of een groepje mensen dat een speeltuintje onderhoudt.
De website is een middel die we graag willen gaan inzetten. Op dit moment bestaat de werkgroep uit te weinig leden. Het
zou jammer zijn dat we niet verder kunnen met dit geweldige idee!!
Kortom: Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom!
We komen weer bij elkaar op:
Dinsdagavond 31 maart van 19.00-20.30 uur in het gemeentehuis.
Meldt u aan door een mail te sturen naar:
Ton Fransen: tonfransen7@gmail.com of 06-4659755 (Burger)
Willy Schurink: willy.schurink@westervoort.nl of 026-3179239 (Gemeente)
Rik Hollak: rik.hollak@westervoort.nl of 06-10606945 (Community Worker)
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