Openbaar Verslag wijkraad 09 februari 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezigen: vermelding ziekte en afwezig, wacht op evt vragen vanuit
vergadering.
b. Vaststellen agenda en mededelingen voorzitter
2. Onderwerpen wijkagent(e)
a. Verkeersveiligheidszaken:
i. Witte voetjes onze planning 2de - 3de week juni
ii. Vraag over kruising staat nog open
iii. Gemeld snelheidscontrole Rijndijk
iv. Klacht van wijkbewoners parkeren op de Waaij
v. Complimenten politiesurveillance sluiting Wieleman
vi. Zak met (vuurwerk)afval: doorbellen
vii. Parkeren voor driehoek (16.00-18.00)
3. Mededelingen over gemeente- en overige zaken
a. Terugkoppeling gesprek met wethouder Breunisse
i. Relatie met Arnhem besproken en zorgen gedeeld over plannen
ii. Planschade afstanden en natura 2000 en wulpen
iii. Vervolg gesprek met wethouder CAB en VZ over wijkraad
b. Afspreken met Community Worker van ‘Goed voor elkaar Team’ Westervoort
c. Gebiedsteam: in afwachting van agenda. Nader Vz zal deelnemen
4. Milieuaspecten met stand van zaken
a. SvZ PlanMER Arnhem: Kleefse Waard Koningspleij: 1-2 kwartaal 2015
b. Gesprek met Pleij b.v. en RIJE SvZ Windturbines; in beraad of er voortgang komt
c. Initiatief Solarpark in Arnhem: wachten op contact
d. Concept Bestemmingsplan Geluidzone Arnhem-Noord: Kleefse Waard ontvangen
e. Publiciteit
f. Contact gelegd met Vogelwerkgroep/milieugroep Westervoort
5. Aanpak Schoonmaakacties
a. Wijkkrant verspreiden 21 maart (copy voor 13 maart)
b. Scholen op 27 maart coordinatie vm en nm
c. Wijkactie op 28 maart met inbreng "Ons Thuus" (contact is gelegd)
d. Contact met collega wijkraden: Kernoord geen deelname Emmerik wel
e. Aspecten van draaiboek (schoonmaakmiddelen/ ophalen/ sponsoring)
6. Financiën
a. Beschikbare financiële middelen: subsidie € 1500
7. Secretariaat
a. In en uitgaande post: bestemmingsplan geluidzone
8. Communicatie en website
a. Contact scholen i.v.m. schoonmaakactie is gelegd
9. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof, :
a. Wijkraad melding scheve paaltjes
10. Rondvraag en mededelingen Struikendoorn e.o. en de Weem/de Waaij: geen
11. Volgende vergadering 16 maart
12. Sluiting: 21.10 uur
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