Openbaar Verslag wijkraad 11 mei 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezigen: ter kennisname aangenomen
b. Welkom heten wethouder
c. Vaststellen agenda en mededelingen voorzitter
2. Gesprek met de wethouder
a. Onderwerp a.d.h.v. bijlage: een nieuwe rol voor de wijkraad
b. Wethouder vraagt aandacht van bewonersparticipatie en organisatie
c. Gebiedsteam moet volgens hem de nieuwe rol vervullen
d. Schoonmaakcoaches zo mogelijk actief benaderen
e. Hondenpoep: Boa is zo veel mogelijk actief
3. Onderwerpen voor de wijkagent(e)
a. Ter attentie te brengen
i. Verkeersveiligheidszaken: incidenten rond kerkstraat/dorpsplein worden
niet gemeld: een slechte zaak
ii. Overige zaken (criminaliteit/overlast e.d)
iii. bepalen data witte voetjes actie:
b. Mededelingen wijkagent
ik zal half juli Westervoort weer verlaten. Tijdens het voorstellen gaf ik al aan dat het
voor mij een tijdelijke functie betrof in verband met de reorganisatie. Ik heb bericht
mogen ontvangen dat ik word geplaatst in Achterhoek West als wijkagent. Ik weet
(nog) niet wie de wijk in Westervoort gaat overnemen. Als ik daar meer over hoor, laat
ik u dat weten.
c. Vragen aan de wijkagent:
i. BOA toezicht op de Mosterdhof (parkeren)
ii. Controle op de borden en belijning
4. Mededelingen over gemeente- en overige zaken door CAB
a. Aandacht voor Informatieavond waterschap voor wijkraden op 21 mei om 19.30
i. Wethouder: geen bezwaar meer deelnemers en vraagt kritische houding
b. Uitnodiging verzonden aan Community Worker voor vergadering juni
c. Matrixborden gaarne plaatsen op Rijndijk- IJsseldijk Melding aan CAB
d. Vergunning Kermis is in de maak plus een nieuwsbrief voor omwonenden
e. Geen Camperplaatsen bij de Waay
5. Milieuaspecten met stand van zaken
a. SvZ PlanMER Arnhem: Kleefse Waard Koningspleij
b. Terugkoppeling gesprek met Pleij b.v. en RIJE over SvZ Windturbines op 30 april
i. Vraag of het wel zinvol is overleg te voeren als niets te overleggen is !
c. Initiatief Solarpark in Arnhem
d. Overige zaken en Publiciteit
6. Eerste brainstorming voor Burendag in september
a. Inzenden per mail voor 20 mei
7. Financiën
a. SvZ financiën en kas: afwerken schoonmaakactie rekening
8. Secretariaat
a. In en uitgaande post: geen
9. Communicatie en website: geen aanmerkingen
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10. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof,
a. Stand van zaken 'project' Ton Beumer: is gestart in week 20
11. Rondvraag en mededelingen Struikendoorn e.o.
a. Kapotrijden trottoir aan de Kerkstraat e.o op 4 mei: wordt onderzocht
12. Rondvraag en mededelingen de Weem/De Waaij: geen
13. Witte voetjes voorstel
a. vrijdag 12 juni : voorkeur
b. donderdag 25 juni : voorkeur
14. Laatste woord wethouder
15. Volgende vergadering: 15 juni 2015
16. Sluiting: 22.00
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