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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

Uitnodiging
Uitnodiging Burendag 2015
Zaterdag 26 september
Wijkraad MSW nodigt u uit voor
de Wijkinloop van 10.30 - 13.00
Zalencentrum Wieleman
De koffie staat klaar
Tijd om gezellig met buren te praten over de wijk!
Bespreking van de enquête Mosterdhof
Lees de informatie over wijkgerichtwerken
op de volgende bladzijden
Zorg dat u geinformeerd bent!
Bezoek ook de website:
www.westervoortwijkraadmsw.nl

Artikelen wijkgericht werken
Wonen op de Mosterdhof
Parkeren op de Mosterdhof
Verkeersveiligheid wijken
Tuinonderhoud ouderen
Meldingensysteem
Stand windturbines Pleij

Wij(k)gevoel
Kermisevaluatie
Schone-wijk-meter
Onderhoud groen
KlikM voor plastic
Buurtpreventie 2.0

Wonen op de Mosterdhof
De Mosterdhof bestaat nu circa veertig jaar. Het was en is in opzet een goede wijk om te wonen. Dichtbij, op loopafstand
zijn alle voorzieningen aanwezig variërend van een winkelcentrum tot station en horeca en ook de omgeving biedt vele
mogelijkheden: je bent snel op de doorgaande snelwegen, Arnhem en de Veluwe zijn dichtbij.
De wijk biedt ook goede mogelijkheden om contact te hebben met je buren. Zo was er in de beginjaren ook een buurtvereniging actief. In die tijd zag de wijk er strak uit. Inmiddels zijn wij weer jaren verder en is er veel veranderd. Er heeft
inmiddels een behoorlijke doorstroming met nieuwe bewoners plaatsgevonden. De Brugweg is veel drukker geworden
met gevolgen als geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Maar ook het aanzicht van de wijk is anders geworden Volgens
velen niet in het voordeel: de wijk biedt een wat rommelige aanblik. In de wijk zijn ook aanpassingen geweest. Het
parkeerprobleem is aangepakt en de plantsoenen hebben een renovatie ondergaan. Om de wijk toekomstbestendig
goed en gezellig te houden, is misschien meer nodig dan cosmetische zaken. Over geluid en luchtkwaliteit heeft de
wijkraad toch wel enige zorgen. Dat geldt met name voor het deel van de Mosterdhof dat grenst aan de Brugweg. Het
RIVM geeft o.a. aan dat het geluidniveau onvoldoende is. De wijkraad had dit onderwerp graag op de gemeentelijke
agenda geplaatst. Bij informeel vooroverleg blijkt alleen de wijkraad dit onderwerp aan de orde te stellen. Onze vraag
aan wijkbewoners: is dat zo, of heeft u wel klachten. Laat het ons (maar ook de gemeente) horen! Waarschijnlijk heeft
u bovendien een mening over alles wat anders of beter kan en/of moet. Daarbij kan ook worden gedacht aan gezamenlijk onderhoud of energiebesparende maatregelen of zonnepanelen. Kortom genoeg om uw mening te geven. Wij hebben
vast een enquête opgesteld om uw mening en ideeën te horen. Gezamenlijk kunnen wij dan besluiten hoe wij dit gaan
aanpakken.
Wij(k)gevoel
Het is de afgelopen jaren moeilijk gebleken om overal in de wijken van MSW het wij(k)gevoel in de vorm van activiteiten
invulling te geven. Dit is tenminste niet in alle opzichten gelukt. Natuurlijk bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er steeds
voldoende vrijwilligers. Ook bij de algemene activiteiten als Kermis en Westervoort in beweging bestaat er voldoende
belangstelling. Echte buurtactiviteiten zijn daarentegen beperkt. Misschien met uitzondering van de Dorpstraat en het
wijkje de Waay. Om de Dorpstraat als voorbeeld te noemen. Daar is sinds jaar en dag een buurtvereniging actief. Naast
een jaarlijkse ledenvergadering ook een Nieuwjaarsbijeenkomst, een BBQ, een wandeltocht in de omgeving en een
walking-diner. Dit jaar was het weer tijd voor een lustrumfeest. Een idee voor uw buurt of wijkje. De wijkraad helpt graag
mee met het opzetten van een dergelijk initiatief. Maar het initiatief ligt natuurlijk bij de buurt zelf!
Wist u overigens dat rond/bij onze wijken vier trap/voetbalveldjes zijn, maar ook aan de sloot bij de Brugweg een jeu de
boulesbaan bestaat. Jeu de boules schijnt weer populair te zijn. Misschien een idee om deze baan bij voldoende belangstelling te (laten) onderhouden.

Buurtpreventie 2.0 Mosterdhof Westervoort
In de (straat) Mosterdhof is in december 2014 gestart met het lokaal alarm systeem (LAS app). De LAS app is een
communicatiemiddel om snel buurtbewoners te alarmeren in een onveilige situatie, zoals inbraak, ongeval of brand. Deze
app is gratis te downloaden in de appstore en googleplay. Voor meer informatie kijk ook www.lokaalalarmsysteem.nl.
De app is een communicatiemiddel waarmee buurtbewoners elkaar snel kunnen informeren of alarmeren. De app vervangt
geen professionele hulpdiensten maar zorgt dat buurtbewoners snel op de hoogte te zijn van onveilige situaties. Alle
bewoners van de Mosterdhof hebben in december 2014 een flyer ontvangen met de uitleg over de werking van de app.
Diverse bewoners hebben zich via mosterdhofwestervoort@gmail.com aangemeld. Door zo veel mogelijk bewoners te
betrekken bij de app kan het veiligheidsgevoel in de wijk worden vergroot. Stuur voor informatie een e-mail naar mosterdhofwestervoort@gmail.com of kijk op de facebookpagina van buurtpreventie Mosterdhof. Samen voor een veiligere
buurt!
LAS APP in andere buurten
Weet wat er leeft en speelt in je eigen straat, communiceer op eenvoudige wijze met je buurtgenoten. Dat is de gedachte achter bovenstaande tekst over deze app. De LAS APP kan worden beschouwd als een nieuwe vorm van buurtpreventie zeg maar buurtpreventie 2.0. Op dit moment wordt bezien of de oude borden met "buurtpreventieborden" zijn te
voorzien van een sticker. Op die sticker komt een pictogram van een smartphone met de tekst "LAS APP operationeel".
Buurten als de Weem, de Waay en Stuikendoorn zouden mits er belangstelling bestaat de LAS APP kunnen gaan gebruiken.
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Groen in de wijken
Ouderen en onderhoud van tuinen
Als wij kijken naar de leeftijdsopbouw, in met name Struikendoorn dan is het aantal senioren betrekkelijk groot. Het is
niet uit te sluiten dat het helemaal op orde brengen en houden van hun tuinen een probleem kan opleveren. In andere
gemeentes heeft men met succes ervaring opgedaan met het project Green-kids. In zo'n project helpen scholieren mee
met het onderhouden van tuinen van (bijvoorbeeld) ouderen. Hun motto was: Wij hebben les gekregen in tuinieren en
vinden het leuk om iets te doen in uw voortuin: wij kunnen vegen, onkruid verwijderen of plantjes in de grond zetten. De
plantjes nemen wij zelf mee. Wij zouden ook een dergelijk project in de wijken MSW kunnen starten. Daarom willen wij
een inventarisatie houden om zo de vraag/ de behoefte aan de inzet van greenkids te bepalen. Als wij de vraag weten,
start de zoektocht naar 'greenkids'. Ervaringen elders laten zien dat dit meestal wel lukt. Daarom de oproep aan senioren
(of anderszins mensen die hulp nodig hebben): Meldt u aan met uw vraag op de komende burendag bij Wieleman.
Onderhoud van openbaar groen
In de gemeente zijn voor de diverse straten normen vastgesteld voor het onderhoud aan het openbaar groen. De wijkraad
kan zich voorstellen dat mensen zich zo betrokken voelen bij hun directe woonomgeving dat zij vrijwillig een deel van
het groen op orde houden. Daarbij valt eerst te denken aan het verwijderen van onkruid of zwerfafval. Misschien kan
men wel een tweede stap maken: een groep buren op de Mosterdhof onderhoudt het eigen hofje. Voor beide zaken is
wat te zeggen. In het eerste geval mag men van de gemeente verwachten dat zij de bewoners informeert op welk
moment/tijd dit onderhoudt regulier door de gemeente wordt uitgevoerd. Niets is zo frustrerend op te treden als onbezoldigd gemeentewerker. In het tweede geval moet de gemeente een afspraak/convenant maken met die bewoners. De
gemeente realiseert een besparing op het onderhoud, maar geeft daarbij aan hoe zij verwacht dat de staat van het groen
door het jaar moet zijn. Omgekeerd moet er een beloning voor de bewoners: bijvoorbeeld door een budget voor aan te
schaffen bloemen of planten. Wie wil hierover meedenken of aan meedoen. Kom langs op de wijkinloop en vertel het ons!
Schone-wijk-meter
Wist u overigens dat op de gemeentelijke website de schone-wijk-meter staat. Deze geeft aan hoe schoon het is in de
wijk Mosterdhof. Iedere zes weken gaat een bewoner langs vijf vaste locaties en beoordeelt deze met een zogeheten
schouwgids. Er wordt gekeken naar drie zaken:zwerfafval, honden uitwerpselen in het groen en op de verharding en de
staat van het aanwezige straatmeubilair zoals afvalbakken en banken.
De gemeente slaat de meetresultaten op in een database. Deze worden omgezet naar een algemene score voor de
gehele wijk. Dit getal wordt door de Schone-wijk-meter weergegeven. Hoe lager de thermometer aangeeft hoe beter het
gesteld is met de schoonheidsgraad van de wijk. U kunt u ook opgeven als wijkschouwer!

Parkeren in de Mosterdhof
Dit onderwerp is al diverse malen aan de orde geweest in onze wijkkrant. Wat is nu de huidige status. Eerste vraag: is
er nu voldoende parkeerruimte (gemarkeerde p-plaatsen) op de Mosterdhof. Dat wil overigens niet zeggen dat die
parkeerplaats vlak voor de deur hoeft te zijn. De vervolgvraag is of er nog parkeerproblemen: dat wil zeggen onoverzichtelijke en onveilige situaties of situaties die de bereikbaarheid voor de SITA of de hulpdiensten (brandweer/ambulance)
belemmeren. Een van die situaties (bocht bij de tweede ingang) wordt binnenkort opgelost. De komende maand wordt
de situatie in de vooravond bekeken. Dan zijn de parkeerplaatsen maximaal bezet. Ook wordt bezien of nu voldoende
handvatten zijn om handhavend op te treden als iemand parkeeroverlast veroorzaakt.

Windturbines op de Pleij.
De wijkraad stelt er prijs op te stellen dat zij niet tegen windenergie zijn. Het enige dat wij willen is dat de turbines op
minimaal 1100m van een (onze) woonkern komen te staan. Alleen zo worden alle soorten van overlast en waardedaling
voorkomen. Bovendien is het ongewenst dat windturbines in een gebied (zoals aan de Pleij) komen te staan waar alleen
met 50% hogere subsidies energiewinning mogelijk is, want die subsidie moeten wij ook weer opbrengen. Tot op heden
zijn er sinds de voorlichting door de NLVOW in september 2014 geen ontwikkelingen te melden. Er zijn nog steeds geen
concrete locaties en antwoorden op de veertig onderzoeksvragen die de wijkraad MSW aan de initiatiefnemers heeft
gesteld.
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De openbare ruimte
KlikM voor plastic afval
De gemeente is gestart met KlikM! KlikM is een eenvoudig klemsysteem waaraan de lusjes van de zakken voor plastic
verpakkingsafval en drankenkartons snel geklikt kunnen worden. Zo kan SITA de zakken eenvoudig en centraal inzamelen. Bovendien waaien de zakken hierdoor minder snel over straat. Het zorgt dus voor een veiliger en schoner
Westervoort.
Helaas is over de feitelijk plaats geen advies gevraagd of nagedacht. In de praktijk moeten mensen het plantsoen in of
is het voetpad versperd door de hoog opgehangen zakken. De gemeente heeft beloofd in september naar het systeem
te kijken. Overigens is het nog steeds niet toegestaan eerder dan de vastgestelde ophaaldatum (woensdag) de zakken
met plastic afval buiten te plaatsen.
Meldingen openbare ruimte
Ziet u iets op straat of in het openbaar groen dat stuk is, gevaar oplevert of vuil is, dan kunt u dit online melden. De
wijkraad heeft hierin geen functie. Met de start van het gebiedsgericht werken zijn ook de spelregels voor het wijkgericht
werken opgeheven. In die spelregels was o.a. een structureel overleg opgenomen met Openbare Werken (heeft nu een
andere naam). Om die reden bestaat nu geen regulier contact over dergelijke zaken. Daarom roept de wijkraad iedereen
op om zelf meldingen over de openbare ruimte te doen. Dat kan via internet maar in spoedgevallen ook telefonisch via
nr 3179911. De wijkraad heeft inmiddels (als service) vast alle gevaarlijke, losse en schuinsomhoogstekende stoeptegels
aan de Dorpstraat (evenzijde) tussen Molenlaan en Schaepmanstraat te melden. Wie volgt: als iedereen zo in zijn eigen
woonomgeving rondkijkt zijn er geen problemen.
Kermisevaluatie
De Kermis in het centrum van Westervoort is een belangrijk gegeven in ons dorp. Het betekent voor een aantal bewoners
best wel wat ongemak. Een aantal jaren geleden heeft de wijkraad het initiatief genomen om, na afloop de Kermis te
evalueren. Met die evaluatie kon worden voorkomendat de vermijdbare overlast verdween en het gezellige kermisgevoel
kon overheersen. Het motto is dan ook dat het altijd beter kan. De Kermis vindt dit jaar weer plaats van 3 tot 6 oktober.
Ook dit jaar kunt u ongewenste zaken aanmelden bij het emailadres: wijkraadmsw@hotmail.com, maar dan wel voor 12
oktober!

Verkeersveiligheid in de wijken
De verkeersveiligheid is altijd een belangrijk aandachtspunt voor de wijkraad geweest. Daarom laten wij een aantal ons
inziens belangrijke punten de revue passeren. Mocht u ook nog gevaarlijke situaties weten, dan kunt u ons altijd informeren. Wij pakken het op, hoe lang het ook gaat duren!
Vrachtautoverbod IJsseldijk:
Na vijf jaar brieven schrijven, overleg, inspraak en besprekingen geldt sinds enkele maanden een verbod (gesloten
verklaring) voor vrachtauto's op de IJsseldijk van de dorpstraat tot een tunneltje onder het spoor/brugweg: dat is een
goede stap, maar daarmee zijn wij er nog niet op het gewenste niveau.
Snelheid:
Het volgende aandachtspunt is de snelheid op Rijn- en IJsseldijk. Zoals iedereen weet is de toegestane snelheid daar
respectievelijk 30 en 60km/u. In de afgelopen maanden is u ongetwijfeld opgevallen dat op de beide wegen de snelheid
met de matrixborden werd gemeten. De snelheidsgegevens zijn inmiddels beschikbaar. Deze zullen de komende weken
verder worden geanalyseerd. Bij een eerste blik lijkt het erop dat vooral op de Rijndijk de toegestane snelheid vaak wordt
overreden. De komende maanden zullen wij de bevindingen en mogelijke oplossingen op onze website publiceren.
Misschien heeft u ook nog trajecten die voor snelheidsmeting (en daarmee bewustwording) in aanmerking komen.
Kruispunt Brugweg-Dorpstraat: Ondanks diverse pogingen, adviezen en creatieve oplossingen is de gemeente niet
in staat of bereid gebleken de veiligheid van het kruispunt Brugweg - Kerkstraat - Zld Parallelweg te verbeteren. Wij
blijven aandacht vragen voor deze potentieel gevaarlijke situatie, waarbij nota bene in het zicht van het politiebureau
massaal verkeerregels en verbodsborden worden genegeerd. Zou het misschien helpen als dit kruispunt een nominatie
kreeg bij het SBS-6 programma "de gevaarlijkste kruispunten van Nederland".
Kerkstraat.
In het gebiedsteam hebben wij ook aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in de Kerkstraat. Daarbij gaat het
vooral over drie locaties.Ten eerste de veiligheid t.h.v. het winkelgebied: daar is de snelheid van bromfietsen te hoog
ten opzichte van het winkelend publiek, vooral om dat daar een duidelijke markering voor voetgangers ontbreekt. Ten
tweede speelt het snelheidsprobleem bij de Maria van Nassaustraat. Voetgangers en overig verkeer vanuit die straat
moet, ondanks dat zij van rechts komen heel goed uitkijken voor het verkeer op de Kerkstraat. Tot slot de positie van
voetgangers op het voetpad bij het kerkhof. Daar zijn de parkeerplaatsen te kort bemeten, vaak is de doorgang daar
versperd. Vooral zeer kwetsbare verkeersdeelnemers zoals mensen met een beperking en senioren met rollator worden
gedwongen de drukke Kerkstraat twee keer over te steken. Voor deze uitdagingen zijn eenvoudige en goedkope oplossingen te realiseren.
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