Openbaar Verslag Wijkraad 14 september 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezigen: geen
b. Welkom heten CAB
c. Vaststellen agenda en mededelingen voorzitter
2. Onderwerpen voor de wijkagent
a. Ter attentie te brengen:
i. Verkeersveiligheidszaken
1. Aandacht voor dodehoekspiegel bij Mosterdhof 242-244
ii. Bepalen data witte voetjes actie: Thea maakt afspraken
3. Mededelingen over gemeente- en overige zaken i.s.m.CAB
a. Terugkoppelingen over gebiedsteam Noord/ informatie waterschap (a.d.h.v
meegezonden verslag)
b. Netwerkcafé voor werkzoekenden (ook in oktober - zie gem. website)
c. Afspraak volgt over Casus 'Kerkstraat' (veiligheid bij kerkhof en Wyborgh voor
kwetsbare verkeersdeelnemers )
d. Bespreking meetresultaten Rijn- en IJsseldijk in week 29. Nader: de meting op
de Rijndijk wordt herhaald ivm seizoensinvloeden.
e. Facebook gebruik- informatieavond op 5 november voor wijkraden
f. Dag van de ontmoeting (MIKADO) op 29 september in de Nieuwhof.
g. Evaluatie Westervoortse Kermis is op 14 oktober. Denk aan tijdig aanleveren
info. De gemeentelijke evenementenvergunning is te laat gepubliceerd!
h. Evaluatie Klik-M in de maand september (advies wijkraad is nog niet gevraagd
en er is nog geen contact gelegd door schoonmaakcoaches)
i. Evaluatie Parkeeraangelegenheden Mosterdhof (en aanpassing) gepland in
september (wordt waarschijnlijk in oktober uitgevoerd).
j. Evaluatie Gebiedsteam – Noord: wordt nader besproken op volgende
vergadering. Uitgangspunt beleidstuk en relevantie voor de wijkraad
k. Meldingsysteem (MOR) blijft een vraagpunt: Er komt geen referentienummer
en geen terugkoppeling beschikbaar.
l. Stederens- Lange Maat gaan een wijkraad vormen (interessante ontwikkeling)
m. Intensieve(re) ambtelijke samenwerking Westervoort-Duiven
n. Groenteplein in de Broeklanden (Flierefluiter) wordt ingevoerd
o.

Aanvullende terugkoppeling van CAB :
1. De vergunning voor de kermis is inderdaad zoals jij al aangaf nog niet afgegeven.
Ik had eerder begrepen dat dit wel zo was, maar een grote attractie heeft
afgezegd en daarvoor is een nieuwe gecontracteerd en dan moet het
vergunningsproces opnieuw worden doorlopen.
2. De ongelijke tegels op de dorpsstraat zijn deels al recht gelegd, de rest wordt
volgende week naar verwachting recht gelegd.
3. De dodehoekspiegel Mosterdhof 242-244 wordt vervangen met nieuwe spiegel.
4. Het groen langs de Brugweg wordt pas na de renovatie van de brug
(zomervakantie 2016) aangepakt. Het zou jammer zijn daar nu mee aan de slag
te gaan wanneer er vervolgens grootonderhoud aan de brug is.
5. De tekst voor Greenkids heb ik je toegestuurd (zie wijkkrant).
6. De situatie met het ophangen van de plasticzakken al dagen/weken voor de
ophaaldatum heb ik hier bij de beleidsmedewerker neergelegd. Het is een lastige
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zaak, want het gaat om gedrag van buurtbewoners. We moeten even bezien wat
we er aan zouden kunnen doen. Als het goed is hebben de afvalcoaches contact
met je opgenomen over de plaatsing van de haken in de wijk.
7. Ik heb navraag gedaan over de nummers van de MOR meldingen. Het is
inderdaad zo dat je geen nummer meer krijgt. Deze situatie is tijdelijk. Het
uitgebreide antwoord tref je hieronder en heeft met niet samenwerkende
softwarepakketten (Decos en SIM) te maken.
8. Het parkeerverbod bij de ingang Mosterdhof is aangepast. Het verkeersbesluit is
genomen. Maandag komt het in de Staatscourant, daarna worden de
bijbehorende werkzaamheden uitgevoerd.
9. Deze week heb jij met Niels Zondag overleg over de resultaten van de
snelheidsmeting op de Rijndijk om te bezien of en wat daar aan te doen.
10. Er waren van mevrouw Maturan nog vragen over het parkeren bij het Forum. Er
komen bij het Forum in de nu voorliggende plannen geen gewone
parkeerplaatsen, maar alleen een laad- en losplaats. Er is hierover al meermaals
contact geweest tussen Ed van Karnenbeek en mevrouw Maturan. Ook de keuze
van de bomen in het huidige plan is daarin al meermaals toegelicht. Er is nog
overleg nodig met ontwikkelaar Zegers over of het plan definitief zo wordt
uitgevoerd. Mevrouw Maturan wordt daar als belanghebbende vanuit de
projectleider over geïnformeerd.
Uit het gebiedsteam nog dit:
11. Ik heb met Frank van Os overlegd over de mogelijkheid om in de wijk stickers te
plakken over het bord “buurtpreventie” en het eventueel hieraan koppelen van
een stuk publiciteit voor de veiligheidsapp. Hij heeft het in beraad en komt er
volgende week op terug. Ik hou je op de hoogte.
12. De verkeerssituatie op de Kerkstraat heeft de wijkagent op zich genomen. Ik
verwacht dat we daar binnenkort overleg over hebben. Ik heb jou stuk hierover
doorgestuurd naar Maurice Zweers.

4. Korte bespreking artikelen en activiteiten t.b.v. Burendag/wijkkrant op 26/9
Tot dinsdag 15 september 19.00 tijd voor commentaar
5. Milieuaspecten met stand van zaken
a. SvZ PlanMER Arnhem: Kleefse Waard Koningspleij: volgt op latere datum
b. Initiatief Solarpark in Arnhem; voorlichting voor Elderveld
c. Overige zaken en Publiciteit: zie Westervoort Post t.a.v. burendag
6. Financiën
a. SvZ financiën en kas
b. Subsidie Burendag is toegekend
7. Secretariaat
a. In en uitgaande post: bijeenkomst sociale domein op 14 oktober
8. Communicatie en website
a. Vragen en verbeteringen
b. Foto's BBQ komen op afgeschermde deel website
9. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof,
a. Hondenbeleid vastgesteld? Het is niet te vinden op de gem website!
b. Losliggende tegels vastzetten, is op de Mosterdhof gebeurd, voor zover niet
aanwezig op privéterrein (galerij)
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c.
d.

Realisatie van groen in het najaar als SvZ 'project' Ton Beumer
Problemen van de hr Geurts (IJsseldijk) is verduidelijkt

10. Rondvraag en mededelingen Struikendoorn e.o.
a. Forum t.a.v. nieuwe bomen en parkeerplaatsen: weinig respons naar buren
over de keuze.
11. Volgende vergadering: 12 oktober 2015
12. Rondvraag en mededelingen de Weem/De Waaij
13. Buurtactiviteit De Waaij vindt plaats in oktober (geld gereserveerd voor tent)
14. Sluiting: 22.02
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