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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

UITNODIGING
DE WIJKRAAD MSW NODIGT U UIT VOOR DEELNAME AAN
DE JAARLIJKSE SCHOONMAAKACTIE
OP ZATERDAG 28 MAART 2015 VANAF 10.15
VERZAMELEN BIJ ZALENCENTRUM WIELEMAN
KOFFIE & THEE STAAN KLAAR
EEN UUR VAN UW TIJD VOOR HET MOTTO
"WESTERVOORT SCHOON DAT DOEN WIJ GEWOON"

BOVENDIEN IN DEZE WIJKKRANT DE UITLEG VAN ONZE
SCHOONMAAKACTIE, BUURTPREVENTIE EN DE WINDTURBINEPLANNEN, EEN UPDATE VAN DIVERSE WIJKRAADSZAKEN

SCHOONMAAKACTIES VAN WIJKRAAD MSW

Schoonmaakactie met de scholenDe
wijkraad MSW organiseert in week 12 weer de jaarlijkse
schoonmaakactie. Dit is inmiddels het negende jaar dat wij
dit in samenwerking met de scholen in de kern doen. Het
idee is "jong geleerd is oud gedaan" en met de ervaring uit
vorige jaren hoeven wij aan het eerste niet te twijfelen. De
actie wordt wel in twee delen uitgevoerd.
Op vrijdag 27 maart start de actie omstreeks half elf 's
ochtends met de Montessorischool. Met die leerlingen
maken wij altijd de omgeving van de school en een behoorlijk stuk van de openbare ruimte schoon. Dat betekent voor
de Montessorischool naast de omgeving van de school ook
een schoonmaakbeurt voor de omgeving van de Waay.
Dezelfde aanpak volgt om kwart voor een 's middags bij de
basisschool Brug. Daar wordt ook de omgeving van de
school en het winkelcentrum de Wyborgh met de omliggende straten schoongemaakt. Deze beide acties blijken
altijd een groot succes te zijn. Als dank voor de inspanningen is er na afloop voor de leerlingen altijd weer een gezonde versnapering van de Westervoortse winkeliers.

Schoonmaakactie in de wijk met
miniwijkinloop.
Ons motto is steeds "Westervoort schoon dat doen wij
gewoon". In dat kader houden wij op zaterdag 28 maart de
afsluitende activiteit. Wij hopen en rekenen er eigenlijk op
dat weer zo veel mogelijk wijkbewoners willen deelnemen.
Evenals vorig jaar zullen ook bewoners van 'Ons Thuus'
op de Mosterdhof deelnemen aan de actie. Wij willen ook
dit jaar weer werken aan de bewustwording door foto's/snapshots van het aangetroffen zwerfvuil te maken. Wij
hopen dat iedereen een smartphone wil en kan meenemen.
De foto's kunnen dan met locatie worden gemaild aan
westervoortwijkraadmsw@gmail.com. Deze foto’s komen
vervolgens op onze website.
De actiedag start met een inloop vanaf 10.15 bij Zalencentrum Wieleman. Daar staat voor iedereen koffie,thee
met een schijfje cake en evt. frisdrank klaar.
Op of omstreeks 10.30 gaan de deelnemers met veiligheidshesje om en met grijper en/of emmer of afvalzak naar
buiten. Het is tijd voor het traditionele fotomoment. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden meerdere groepjes/teams gevormd. De bewoners van 'Ons Thuus' zullen
zich over een deel van de Mosterdhof ontfermen. De overige groepen maken een ronde door of langs de wijken
Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem/de Waay en een
stuk Brugweg- IJsseldijk- Rijndijk. De bedoeling is dat iedereen deze ronde in een tot maximaal anderhalf uur aflegt
en dan met de afvalzak terugkeert naar Wieleman.
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Mini-wijkinloopNa afloop dat wil zeggen na het inleveren
van de schoonmaakspullen is er nog gelegenheid om
eventueel vragen te stellen aan leden van de wijkraad: zeg
maar een mini-wijkinloop. Daarom bieden wij de deelnemers in die periode ook een frisdrankje en klein warm
partyhapje aan. Bij vertrek krijgt iedere deelnemer een
(heel) klein presentje. De actie is dan tussen 12.00 en
12.30 uur afgelopen. In de weken na de schoonmaakactie
hopen wij door de foto's op de website te plaatsen de
wijkbewoners bewust te maken van de vervuiling (door
sommigen) van onze leefomgeving. Dat geldt niet alleen
voor het zwerfafval maar ook voor de hondenpoep. Vooral
dit laatste en dan vooral op trottoirs, grasveldjes en in
plantsoenen is velen een doorn in het oog.

Gemeente Westervoort is supporter van schoon!
Zwerfafval is een landelijk probleem. De gemeente
Westervoort vindt een schone (woon-) omgeving ook erg
belangrijk en sluit zich graag bij de campagne Nederland
Schoon aan om zo dit onderwerp lokaal aandacht te geven.
Als onderdeel van het project “Westervoort Schoon” dat in
maart 2015 start, worden twee afvalcoaches ingezet. De
afvalcoaches gaan sinds 2 maart dagelijks op pad. Op
vrijdag 6 maart heeft wethouder Hans Breunissen de coaches officieel voorgesteld. Zij maken het onderwerp afval,
afval scheiden en het terugdringen van zwerfafval bespreekbaar. Verder komen ze in actie om Westervoort zo
schoon mogelijk te krijgen en te houden. Vooral bij dat
laatste is bewustwording een belangrijk aandachtspunt.
Iedereen kan namelijk helpen om zwerfafval tegen te gaan
of op te ruimen. Daarom doet de gemeente dan ook een
beroep op alle inwoners: “alleen samen houden we Westervoort schoon”. De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar. Niet alleen door hun opvallende werkkleding, maar
zeker ook door de speciale elektrokar waarmee zij door
Westervoort trekken.
Wat doet een afvalcoach? Ze gaan in gesprek met inwoners over de inzameling van afval en hoe dit beter kan,
beantwoorden eventuele vragen over afvalscheiding,
geven actief informatie, maar gaan bijvoorbeeld ook in
overleg met winkeliers om te kijken hoe door samenwerking
zwerfafval verminderd kan worden. Verder behoort tot het
takenpakket: het controleren afvalcontainers, rapporteren
misstanden/overtredingen zoals bijplaatsingen én steken
ze de handen uit de mouwen om zwerfafval of gedumpt
afval op te ruimen. De wijkraad hoopt dat zij de coaches
zowel bij de acties van de scholen als in de wijken mogen
begroeten!

VEILIGHEID EN WINDTURBINES

Buurtveiligheidsapp
In de Mosterdhof is op initiatief van Mw. Teerling begonnen
met de introductie van LAS App. Daarbij staat LAS staat
voor Lokaal Alarm Systeem. Het initiatief voor het opstarten
van een "buurt LAS app" op de Mosterdhof komt na de
goede ervaringen vanuit de Lommerweide te Duiven met
een soortgelijk systeem. Om dit initiatief te laten slagen is
er contact gezocht met gebiedsteam Noord en de wijkraad.
Deze zijn op de hoogte en ondersteunen de introductie van
de LAS app. Enige tijd geleden heeft Jelco Luimes zich
aangemeld om het opstarten van de APP verder te ondersteunen. Zo kan deze aanpak zich eventueel uitbreiden
over heel Westervoort. In feite is de LAS app een communicatiemiddel waarmee buurtbewoners elkaar snel kunnen
informeren of zelfs alarmeren bij een bijzondere, verdachte
of onveilige situatie in de buurt. Meer informatie vindt u o.
a. op www.lokaalalarmsysteem.nl
Alle bewoners van de (straat) Mosterdhof hebben inmiddels
een flyer ontvangen en er zijn al voldoende aanmeldingen
binnen om te starten. Met deze aanpak kan het veiligheidsgevoel in de wijk worden vergroot. Inmiddels wordt bekeken
of de oude borden met de tekst "buurtpreventie" kunnen
worden aangevuld met een sticker waarop staat dat "hier
is een buurtveiligheidsapp operationeel". Heeft u ook een
idee voor uw deelwijk zoals Struikendoorn, de Weem of de
Waay? Neem dan contact op met Edith Teerlink. Dat kan
bijvoorbeeld via mosterdhofwestervoort@gmail.com.

Witte voetjes
In december 2014 is de nieuwe wijkagent(e) Janneke
Rensing in functie gekomen. Zoals ook met haar voorganger Wiro Pillen was afgesproken, houden de wijkraadsleden
samen met de wijkagente tweemaal per jaar een zogenoemde 'witte voetjes' actie. Deze actie vindt in de wijken
plaats zowel voor de vakantieperiode als bij het begin van
de wintertijd. Dat gebeurt dan vervolgens gedurende twee
achtereenvolgende avonden. Het witte-voetjes team let dan
vooral op zaken zoals niet-afgesloten poorten, schuren en
fietsen. Ook besteedt het team aandacht aan inbraakpreventie. Zo letten de leden van het team op of een huis
(zeker) in de avonduren er "bewoond" uitziet. Dat is bijvoorbeeld al snel als er op enkele slimme plaatsen in huis de
(spaar)verlichting brandt. Voor een potentiële inbreker is
een dergelijke woning niet aantrekkelijk om een poging te

wagen. Ook de Westervoort Post heeft bij vorige acties al
enige aandacht aan dit onderwerp besteed. Bij de komende 'witte-voetjes actie treedt de wijkagente soms in contact
met de bewoners of zij laat een papieren voetafdruk achter
bij de woning, schuur of fiets om de bewoners te wijzen op
een risico. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Windturbines op de Pleij.
Met de voorlichtingsbijeenkomst afgelopen september door
de wijkraad en de NLVOW( Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) hoopt de wijkraad de bewoners
van onze wijken voldoende informatie te hebben gegeven
over het wel en (vooral) wee van windturbines op zo korte
afstand van onze woonwijken. De wijkraad is zeker geen
tegenstander van windenergie, maar dan wel op minimaal
1200 meter van onze wijken, zodat wij niet te maken krijgen
met geluidsoverlast, slagschaduwproblematiek en waardedaling van onze woningen.
Voor belangstellenden bestaat altijd de mogelijkheid om de
brochure van de NLVOW of de presentatie van de voorlichtingsbijeenkomst te ontvangen. Voldoende ruimte in uw
digitale postvak is wel een vereiste. Een mailtje naar
wijkraadmsw@hotmail.com is voldoende. Ook op onze
website is nog heel veel extra informatie te vonden. Bezoek
bijvoorbeeld eens www.westervoortwijkraadmsw.nl.
Onder de "knop" windturbines is bijvoorbeeld de actuele
windkaart van Nederland te vinden. Daar kunt u zelf zien
dat deze windturbineplannen voornamelijk draaien op
(extra) subsidie. Bij de hier heersende windsnelheden is
50% meer subsidie nodig om deze turbines rendabel te
maken. Raad eens wie dit gaat betalen! Recent bleek ook
de de windturbines langs de Pleijroute een reëel gevaar
voor vogels als de wulp vormen. Overigens heeft Pleij B.v.,
initiatiefnemer van deze windturbines nog steeds niet gereageerd op de uitgebreide lijst van te onderzoeken bezwaren en risico's. Deze lijst hebben wij in juni 2014 aangeleverd.
Wijkbewoners die nu al inzicht willen hebben in alle
gevolgen van de plannen en de te verwachten planschade en tevens de te volgen procedure kunnen nadere informatie krijgen via wijkraadmsw@hotmail.com
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ZAKEN UIT DE WIJK

Gebiedsteam - Noord

Green Kids

In het Gebiedsteam - Noord werken gemeente Westervoort,
politie (wijkagente), Vivare en de wijkraden MSW, Kernoord
en Vredenburg-Emmerik samen met diverse andere organisaties zoals Siza, Buurtzorg, Mikado, RIBW, Kulturhus en
Philadelhia. Zij zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor
zaken die spelen in de wijken en bij bewoners. Daarbij is
ieders inzet noodzakelijk, Ook zijn nieuwe ideeën noodzakelijk om de leefbaarheid voor de Westervoorters in de
ruimste zin te verbeteren. Hierna volgt een korte samenvatting van een aantal zaken die spelen. Mogelijk dat het
uw interesse wekt.

In het gebiedsteam Noord is gesproken over de mogelijkheid om een soort Green Kids-project ook in Westervoort
te organiseren. Het Kulturhus De Nieuwhof zou daarbij de
regie willen nemen. Mikado wil graag aanhaken, omdat zij
contact heeft met Groenhorstcollege in Duiven. Het idee is
om te kijken of via deze aanpak hulp kan worden geboden
aan ouderen die zelfstandig wonen en nog een tuin moeten
onderhouden. Een vergelijkbare actie bestaat 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 in Duiven kunnen zich
hiervoor aanmelden en zij mogen zelf ook iets terug doen
voor de school of voor de wijk. Als bewoners in onze wijken
hiervoor ook geïnteresseerd zijn, kunnen zij dit melden bij
de wijkraad MSW via email wijkraadmsw@hotmail.com of
bij het secretariaat: rijndijk 17a te Westervoort.

Speeltuin Molenlaan
Twee wijkbewoonsters uit de Klapstraat hebben vorig jaar
het initiatief genomen om de speeltuin aan het terrein tussen
de Molenlaan en de Klapstraat te verbeteren. Deze speeltuin blijkt nog steeds te voorzien een behoefte. De initiatiefnemers hebben in de omgeving een buurtonderzoek (d.m.
v. 150 enquêtes) gehouden. Ook hebben zij daarin hun
ideeën uitgelegd. Veel buurtbewoners hebben in een reactie aangegeven dat ze zelf actief mee willen helpen. Een
van de ideeën is het verbeteren en onderhouden van de
aanwezige toestellen en deze ter plaatse aanvullen met
eenvoudige en natuurlijke spelelementen. De beide dames
maken in de komende periode deze ideeën omzetten in de
eerste schetsen en plannen voor de realisatie. Als de
conceptplannen gereed zijn, zal de gemeente deze beoordelen in termen van financiën en veiligheid, om zo vast te
stellen wat wel mag en kan en wat niet. In het gebiedsteam
wordt dan vervolgens naar mogelijkheden voor realisatie
gezocht. Daarbij zou bijvoorbeeld ook o.a. de inbreng van
het serviceteam of van de hobbyclub mogelijk zijn.

Ontmoeting in de wijk
Mensen die zelfstandig wonen en een dagje ouder worden,
hebben soms of zelfs vaak behoefte aan aanspraak. Voor
deze mensen organiseert Mikado "Ontmoeting in de wijk".
Bij die bijeenkomsten is er gelegenheid om een praatje te
maken en/of ook gezellig wat te eten. Het kan het gevoel
eenzaamheid voorkomen en het biedt de gelegenheid om
(nieuwe) contacten te leggen met andere senioren. Het zijn
soms kleine dingen die van een gewone dag een gezellige
dag maken. De bijeenkomsten zijn o.a. bij Wilgenpas en
Liemerije op dinsdag en donderdag van half 10 tot 4 uur.
Met een team van deskundige vrijwillgers onder leiding van
een professionle begeleider wordt een gevarieerd programma uitgevoerd waarbij ook aandacht is voor individuele
behoefte. Voor de gezamenlijk lunch tijdens het programma
wordt een geringe vergoeding gevraagd. De "ontmoeting
in de wijk" biedt de deelnemers structuur, ontspanning en
afleiding maar vooral een gezellige dag. Wilt u langs komen
of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met
Bianca Kemperman telefoon 0610546032 of via email b.
kemperman@mikado-welzijn.nl. Dat geldt ook voor mensen die dit project als vrijwilliger zouden willen steunen.
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Hobbyclub Appelbloesem
De Appelbloesem is een locatie van Siza. Siza is ontstaan
uit een aantal stichtingen die locaties voor mensen met een
lichamelijke of verstandelijke handicap beheerde. De locaties van Siza liggen verspreid over heel Gelderland, waaronder de locatie Appelbloesem op Beekenoord. In de Appelbloesem is Siza gestart met een hobbyclub. Deze club
komt elke laatste donderdag van de maand vanaf 19.00 uur
bij elkaar. Onder leiding van een vrijwilligster worden zowel
mensen uit de wijk als cliënten van Siza begeleid bij zeer
uiteenlopende creatieve activiteiten. De wijkraad brengt de
activiteiten graag onder uw aandacht in deze wijkkrant.
Belangstellenden kunnen op het vaste tijdstip naar de Appelbloesem gaan. Extra informatie is natuurlijk ook op te
vragen via wijkraadmsw@hotmail.com.

Repaircafé
In verschillende gemeentes hebben buurtinitiatieven geleid
tot zogenoemde repaircafés. In deze repaircafés maken
vrijwilligers het mogelijk om defecte spullen, variërend van
kleding, fietsen tot elektrische apparaten te (laten) maken
Bovendien is het daarbij mogelijk om mensen te ontmoeten
en gezellig koffie te drinken. In sommige gevallen is de
aanbieder van defecte spullen dan wel 'verplicht' binnen
zijn of haar mogelijkheden een tegenprestatie te leveren.
De vraag is of het ook mogelijk is een dergelijk initiatief in
Westervoort op te zetten. Voorwaarden voor een dergelijk
project zijn natuurlijk voldoende 'handige' vrijwilligers en
een geschikte ruimte om de spullen te kunnen repareren
en evt. tijdelijk opslaan. Eventuele belangstelling of vragen
voor dit initiatief kunt u altijd sturen aan wijkraadmsw@hotmail.com.

Kermisevaluatie
Na afloop van de Kermis heeft de wijkraad alle binnengekomen reacties, zowel mondeling als per email verwerkt tot
een korte evaluatie. De totale uitkomst was zeker positief,
waarbij toch een aantal mogelijke verbeteringen kon worden opgemerkt. De wijkraad kreeg dit jaar ook de gelegenheid deze punten in de evaluatiebijeenkomst in te brengen.
Wij hopen dat zowel wijkraad als de betrokken bewoners
dit jaar al in een vroeg stadium bij eventuele wijzigingen of
veranderingen worden geïnformeerd en betrokken.

