Openbaar Verslag vergadering wijkraad 15 juni 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezigen: ter kennisgeving vergadering
b. Welkom heten Rik Hollak (community worker)
c. Vaststellen agenda en mededelingen voorzitter
2. Introductie en gesprek met Community Worker (CW)
a. Aandachtsgebieden CW
b. Mogelijkheden voor samenwerking
3. Onderwerpen bij de wijkagent(e) ter attentie brengen
a. Zie bespreekpunten vorige vergadering
b. Vragen aan de wijkagent over:
i. Opvolging bij vertrek huidige wijkagente
ii. Verkeersaangelegenheden
iii. Overlast en criminaliteit
c. Mededelingen wijkagent
d. Deelnemers aan 'witte voetjes actie' op donderdag 25 juni
i. Thea zal coördineren i.o.m. wijkagente
4. Terugkoppeling uit contact en mededelingen CAB/ gemeente/wijkraden
a. Evenementenweide voor Ons Thuus aan Dorpstraat laten maaien
b. Uitnodiging wijkraad Hoogeind een dag vooraf ontvangen
c. Verkeersbesluit vrachtauto's IJsseldijk nog steeds niet effectief
d. Lokatie KlikM op verkeerde plaatsen Dorpstraat (versperring doorgang)
e. Plaatsing snelheidsmatrixborden op Rijndijk en IJsseldijk in week 27
i. Voorstel voor locatie (lantaarnpaal nummer)voor 18 juni bij VZ
f. Let op midzomerrun op 5 juni (vanaf 11.00 en 11.45 afzetting)
i. Evenementenvergunning nog niet bekend/verspreid
5. Onderwerpen voor Gebiedsteam (18 juni)
a. Inbreng leden wijkraad voor vergadering
b. Geen ontwikkeling te melden over wijkapp of speeltuin Molenlaan
c. Discussie over veilig wandelen/lopen in Westervoort n.a.v. voorstel Siza
6. Milieuaspecten met stand van zaken
a. SvZ PlanMER Arnhem: Kleefse Waard Koningspleij geen ontwikkeling
b. Gemeente Arnhem €10 miljoen verlies op Kleefse Waard
c. Concept Bestemmingsplan Geluidzone Arnhem-Noord: geen ontwikkeling
d. Uitspraak RvS negatief over windturbines bij Natura 2000-gebieden
e. Gesprek te plannen met omgevingspartijen over contact Pleij bv (= lege BV)
f. Initiatief Solarpark in Arnhem in ontwikkeling
g. Publiciteit
7. Aanpak Burendag
a. Voorstel om te komen tot 2 programma's
b. Duidelijkheid over rol wijkraad en gemeente geven
i. Wijkinloop Mosterdhof "Houdt de wijk een mooie wijk" bij Wieleman
ii. Struikendoorn idem inloop, aanwezigheid wijkagent
iii. Wachten op initiatief als Ons Thuus wil deelnemen
iv. De Weem-de Waaij keuzeprogramma in de middag:
1. bijeenkomst bij de speeltuin met evt. wijkactiviteit
2. Sociale bijeenkomst leer elkaar kennen en omgeving (speurtocht)
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c. Wijkkrant verspreiden 19 september (voor 11 september copy ontvangen)
d. Aanvragen subsidie Oranjefonds voor inrichting burendag in week 27
8. Financiën (nico)
a. Beschikbare financiële middelen
9. Secretariaat (Thea)
a. In en uitgaande post
b. Terugkoppeling over gesprek met waterschap
c. Terugkoppeling gesprek met hr Geurts
10. Communicatie en website (Johan)
a. Vragen en verbeteringen
Door overname van de 'web provider' waar de wijkraad gebruik van maakt, is
onze site een paar dagen niet bereikbaar geweest. Dit is inmiddels hersteld.
11. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof,
12. Rondvraag en mededelingen Struikendoorn e.o.
13. Rondvraag en mededelingen De Weem/De Waaij
14. Volgende vergadering 14 september
a. Graag reacties op nog te versturen plannen en concepten Burendag
15. Sluiting
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