Openbaar Verslag van de Wijkraad MSW op 16 november 2015
1. Opening Vergadering
a. Afwezig met kennisgeving: Ter kennisgeving aangenomen.
b. Vaststellen agenda en mededelingen voorzitter
2. Onderwerpen voor de wijkagent
a. Stand van Zaken Casus Kerkstraat volgt via het gebiedsteam.
b. Ontwikkeling parkeerbeleid Mosterdhof is noodzakelijk met duidelijkheid t.a.v.
dubbel parkeren, handhaving en vakken in de hofjes en zijstraatjes en de
kwaliteit gele strepen op de Mosterdhof
1. Afgesproken is Woensdag als teldag (aantal vrije plaatsen)
c. Binnenkort nieuwe snelheidsmeting 30km/u Rijndijk 2-zijdig
d. Overige zaken (criminaliteit/overlast e.d.)
i. Las app ook in Molenlaan Regiefunctie van gemeente/politie in
2016
ii. Terugkoppeling witte voetjes actie:
1. 22-10 Mosterdhof en 27-10 Struikendoorn/Weem
e. Vragen aan de wijkagent: Chris heeft een geheime vraag
3. Mededelingen over gemeente- en overige wijkraadszaken
a. Evaluatie gebiedsgericht werken is ingediend conform eerder commentaar
(alleen relevante gebiedszaken en geen buurt/straatzaken. Sommige zaken
gelden voor heel Westervoort en subsituut voor voor- najaarsoverleg)
b. Nieuwe inrichting gemeentelijke website (o.a. schone wijkmeter op facebook)
c. Matrix(snelheidsborden) komen volgende week zie wijkagent
d. Inspraak Vz heeft geleid tot publicatie Vrachtautoverbod IJsseldijk (bebouwde
kom is ook gewijzigd?)
e. Verzamelplaats afval bij moeilijke bereikbaarheid is in onderzoek (zie mail)
f. Evaluatie Klik-M in de maand september, maar nog niets gehoord: zie pt e !!
g. Ontevreden wijkbewoners Mosterdhof laten zich niet horen (o.a.geen enquête)
h. Enquête Mosterdhof ingediend: wacht op gesprek met wethouder en CAB
i. Gesprek Parkeren Mosterdhof (en aanpassingen) gepland in oktober maar: ?
j. Jaarprogramma 2016 met wijkraadsvergaderingen: vastgesteld
4. Milieuaspecten met stand van zaken
a. SvZ PlanMER Arnhem: Kleefse Waard Koningspleij: volgt 2de kwartaal 2016 ?
b. Gesprek met Pleij bv: afhankelijk van Natuuronderzoek en er is geen enkele
voortgang te melden.
5. Financiën
SvZ financiën en kas: klein overschot burendag minus actie de Waaij
6. Secretariaat
a. In en uitgaande post:
i. Ontvangen projectstukken doortrekken A-15 op de website te zetten
7. Communicatie en website:
a. Foto's gevraagd aan historische kring: komende dinsdag actie (eerste batch)
b. Aanpassingen voor website zijn in bewerking
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8. Rondvraag en mededelingen Mosterdhof,
a. Ter kennisgeving: Dakgoot lek overlast en burenconflict: foto mailen
b. Melding: bomensteun zijn hersteld, Hij zal reparatie aan hek bekijken.
c. Alle onkruidhopen van Monsdale: weg op vrijdag (anders melding doen)
d. Melding over afspraken met Benjo en Marco over pleintje. Volgende
vergadering wordt voortgang gemeld.
e. Aandacht van Vivare voor woningen en aanzien
9. Rondvraag en mededelingen Struikendoorn e.o.
a. Ter kennisgeving: De achteromgang Molenlaan is eigenaarsgrond
10. Rondvraag en mededelingen de Weem/de Waaij
a. uitvoering Buurtactiviteit de Waaij: wordt teruggekoppeld vanuit de Waaij met
evt kosten.
11. Volgende (traditionele eindejaars)vergadering: 14 december 2015
12. Sluiting: 21.05 uur
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