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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

SCHOONMAAKACTIES 2016
Zaterdag 19 maart Schoonmaakactie 2016
Westervoort schoon dat doen wij gewoon! Dit is al ruim 10 jaar het motto van de wijkraad MSW.
Het programma voor deze dag.
* De deelnemers verzamelen omstreeks 10.00 uur bij Wieleman.
* Daar staan koffie, thee of fris en cake al klaar.
* Na een korte uitleg, het uitreiken van knijpers, emmers, e.d het verdelen over de MSW-wijken
* Vervolgens volgt de traditionele groepsfoto.
* In circa anderhalf uur gaan wij aan de slag om de omgeving van onze wijken aan te pakken.
De wijkraad rekent er wel alle wijkbewoners. Degene die helaas geen tijd hebben om op deze dag en tijdstip deel te
nemen, zouden zich misschien eens kunnen ontfermen over hun directe woonomgeving en aangelegen trottoir.
Overigens werkt de wijkraad dit jaar weer samen met de scouting St Joris. Zij zullen zich o.a. bezighouden met de
struiken en bosschages rond de Waay en de Paapestraat.
Voor de deelnemers aan de actie is er na afloop bij Wieleman een kleine versnapering en attentie. Wij rekenen op een
grote deelname want een schone leefomgeving is een fijne leefomgeving.
Actie met de scholen:
Op vrijdag 18 maart organiseert de wijkraad in het kader van de nationale opschoonweek samen met de scholen nog
twee projecten.
Op vrijdagochtend start de schoonmaakactie met de leerlingen en begeleiders van de Montessorischool. Hun werkzaamheden zijn de directe omgeving van de school en een stuk van de omgeving bij de Waay.
In de middag wordt een soortgelijke actie gehouden door de leerlingen en begeleiders van de school de Brug. Deze
leerlingen richten zich op de directe omgeving van de school en delen van het centrum van Westervoort.
Na afloop ontvangen leerlingen altijd wat versnaperingen, gesponsord door het winkelcentrum de Wyborgh. Wij hopen
weer dat het resultaat van jong geleerd oud gedaan, dit jaar weer zijn weerslag vindt. Dat de ouderen komende zaterdag
na de wekelijkse boodschappen het winkelcentrum weer zeker zo netjes achterlaten als de leerlingen het hebben opgeruimd.
Herkansing NL-doet! tijdens schoonmaakactie
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart heeft de wijkraad bewoners van de Mosterdhof gevraagd deel te nemen aan een
NL-doetproject. In dat kader zijn de Mosterdhoffers huis-aan-huis opgeroepen om gezamenlijk de perken in hun woonomgeving aan te pakken. Niet als onbezoldigde gemeentelijke groenwerkers, maar juist om de kwaliteit van het groen
in hun directe woonomgeving echt te verbeteren. Dat is helaas nodig omdat de gemeente niet meer de financiële middelen heeft om het groen intensiever te onderhouden.
De ambitie was alle acht perken op de diverse hofjes op de Mosterdhof aan te pakken. Het lijkt er nu op dat dit niet
geheel kan worden gerealiseerd. Daarbij heeft het hofje rond Mosterdhof huisnr. 111 aangegeven het groen op een later
tijdstip te onderhouden en dat is goed! De wijkraad kan zich voorstellen dat ook op een ander hofje een beter weekend
is te plannen.
Daarom onze oproep: wilt u komend weekend met uw buren alsnog het perk in uw woonomgeving aanpakken, meldt u
aan via wijkraadmsw@hotmail.com of lever een briefje/formulier in op Mosterdhof 138. De wijkraad zal u conform de
actie van NL-doet ondersteunen.
Schone wijken en hondendrollen.
Het hondenuitlaten blijft een probleem. Met deze mededeling worden zeker niet de keurige, goedwillende hondeneigenaren aangesproken. Deze maken wel consequent gebruik van de officiële uitlaatplaatsen. En mocht die hond op een
ongelegen plaats of moment zijn of haar behoefte doen dan ruimen zij dat netjes op. En zo hoort het ook! Maar kennelijk
is er nog een andere groep eigenaren. Wie dat niet gelooft, moet bijvoorbeeld eens een keer langs de Dorpstraat lopen,
bijvoorbeeld bij de plantsoenen met rozenstruiken tussen de huisnummers 34 en 42. Zo is ook het trottoir Klapstraat voor
de kruising met de Kerkstraat een kwalijk voorbeeld. Misschien is het idee om op een specifieke locatie een afvalbakvoor
uitwerpselen te plaatsen of heeft u een ander idee. Laat het weten: wijkraadmsw@hotmail.com.
Schone wijken en plastic (PMD).
In de WestervoortPost, op de gemeentepagina en met flyers is aandacht besteed aan het ophalen van plasticafval (PMD).
De afvalcoaches zijn en waren er druk mee. De wijkraad hoopt dat iedereen het nu weet: door het jaar heen zijn er
aangewezen woensdagen voor het ophalen van plastic en op die woensdag en alleen op die dag moet u deze zak
aanbieden aan Sita/Suez. Voordat u deze zak aanbiedt, denk even goed na (kijk op de afvalwijzer) wat mag worden
aangeboden: anders blijft uw afvalzak voorzien van een sticker staan!
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PARKEREN OP DE MOSTERDHOF
Parkeren op de Mosterdhof was een van de onderwerpen van de enquête in 2015. Na de enquête zijn eerst op een
aantal avonden rondgangen door de wijk gehouden om vast te stellen wat een relevante avond en tijdstip was voor het
houden van een parkeertelling. Vervolgens zijn op drie avonden nauwkeurige tellingen gehouden. De conclusie: op de
Mosterdhof zijn in principe voldoende, gemarkeerde parkeermogelijkheden aanwezig, zij het niet bij iedereen direct voor
de deur. Daarbij moeten twee aantekeningen worden gemaakt. Ten eerste op een tweetal plekken moet de gemeente
door verkeersborden of belijning duidelijk maken aan welke zijde mag worden geparkeerd. Daarmee wordt voorkomen
dat een hofje onbereikbaar is voor bijvoorbeeld Sita/Suez of erger onbereikbaar is voor Hulpdiensten als brandweer en
ambulance. Een tweede aantekening is dat bewoners rond de parkeerplaatsen bij huisnr 46 t/m 68 aan de gemeente
hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan extra markering van de parkeerplaatsen. In samenvatting van dit
geheel heeft de gemeente toegezegd op korte termijn duidelijkheid te verschaffen met zowel bebording als met de
verkeersmaatregelen. Op de wijkinloop van september 2016 zal de wijkraad met de wijkbewoners dit geheel van
maatregelen evalueren. Als iedereen (binnen grenzen) dan tevreden is, kunnen wij eindelijk dit dossier sluiten.

VEILIGHEID IN DE WIJK EN DE VEILIGHEIDSAPP
Witte-voetjes-actie
Het afgelopen hafjaar hebben wijkraadsleden met de wijkagent op twee avonden een zogeheten 'witte-voetjes-actie'
gehouden. Tijdens een dergelijke rondgang door de wijk wordt met 'ínbrekersogen' gekeken naar inbraak of diefstalgevoelige situaties in de wijk. Daarbij kan men denken aan onoverzichtelijke of onverlichte situaties, (niet)afgesloten ramen
en poorten, onbeheerde eigendommen zoals fietsen. Maar het geldt ook voor woningen die er 'onbeheerd' of verlaten
uitzien. Bij iedere 'witte-voetjes-actie' blijkt het nodig om meerdere bewoners te wijzen op dergelijke inbraak/diefstal
gevoelige situaties. Voor de zomervakantie zal de wijkraad met de wijkagent weer een dergelijke actie houden.
Preventie:
Preventie, dus voorkomen is altijd beter. Daarom stellen wij in de wijkkrant graag weer het effect van de veiligheidsapps
aan de orde. Zoals misschien bekend is, zijn dit applicaties (apps) op de smartphone. Met deze app kunnen buurt- en
straatbewoners elkaar waarschuwen voor verdachte of onveilige situaties. Zo is er ruim een jaar geleden in de (straat)
Mosterdhof de LasApp geïntroduceerd. De groepsapp kent op dit moment circa 25 gebruikers. Inmiddels is ook aan de
Molenlaan een initiatief voor een veiligheids app-groep gestart. De vraag is natuurlijk of een dergelijke app zin heeft in
termen van preventie.
Onderzoek
Daarom het volgende : de gemeente Tilburg heeft in oktober 2015 een evaluatie uitgebracht over het effect van het
WhatsApp-project in Tilburg op het aantal woninginbraken. De conclusie was dat het WhatsApp-project een drukkend
effect gehad op het aantal inbraken in de aangesloten buurten. Het gaat om een daling van rond de 40%! Het effect is
langdurend. De woninginbraken lijken zich ook niet te verplaatsen naar aangrenzend gelegen buurten die nog geen
WhatsApp-groepen hebben. De grote impact laat zich op verschillende manieren verklaren. Allereerst kan het project
een afschrikwekkende werking te hebben, puur omdat potentiële inbrekers lucht krijgen van een initiatief waarbij bewoners actief worden betrokken. Daarnaast kunnen een verhoogde alertheid en meldingsbereidheid als gevolg van het
WhatsApp-project mogelijk de heterdaad-kracht vergroten.
Conclusies en een oproep
De conclusies lijken duidelijk. Het verdient daarom aanbeveling ook in onze wijken initiatieven met veiligheidsapps te
starten of zich aan te sluiten bij de lopende apps in de Mosterdhof of Molenlaan. Hoewel in onze wijken sprake van een
beperkt aantal inbraak(pogingen), is het onverstandig om achterover te leunen. Zeker omdat het dievengilde juist actief
wordt tijdens de zomervakanties. In die periode is een alerte omgeving wel zo handig. Wijkbewoners die iets voelen voor
een dergelijk initiatief of meer willen weten kunnen zich aanmelden via wijkraadmsw@hotmail.com. De wijkraad hoopt
dat in dit kader op deelnemers in de Weem en/of de Waay maar ook in delen van Struikendoorn. Daar zouden Lasapp
of whatappgroepen heel goed kunnen functioneren. Natuurlijk is het bezit van een smartphone een eerste vereiste. De
keuze voor een van de apps is geheel aan de deelnemers. De gemeente Westervoort heeft de plannen gereed om bij
de ingang van wijken met een veiligheidsapp een bord met de tekst buurtpreventie met veiligheidsapp te plaatsen. Deze
borden geven daarmee nog extra waarschuwing aan potentiële inbrekers. Belangstelling of nog vragen: mail naar
wijkraadmsw@hotmail.com.
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VOORBEELD PREVENTIEBORD

WESTERVOORT EN HET MILIEU
Koningspleij-Noord
De afgelopen maand heeft Arnhem besloten de Koningspleij-Noord (het gebied langs de Pleijroute bij de Sacharov-brug)
niet meer te bestemmen als bedrijventerrein. De wijkraad (in ieder geval en feitelijk iedere Westervoorter) kan daar
tevreden over zijn. Zoals al eerder werd vermoed, bestond op die locatie toch geen behoefte aan een bedrijventerrein.
Het is goed dat o.a. de inzet van de wijkraad heeft voorkomen de asfaltfabriek Bruil daar werd gevestigd. Toch blijft
waakzaamheid voor ons leefmilieu en onze gezondheid geboden. Het Industriepark Kleefse Waard maakt op haar
website nog steeds reclame voor vestiging van (vervuilende) bedrijven in categorie vijf, ja zelfs voor bedrijven uit de
Hogere Milieu Categorie. Westervoorters moeten zich steeds realiseren dat ons dorp meestal benedenwinds ligt van
dergelijke bedrijven. En let wel: het is nog niet zo lang geleden dat daar bedrijven als AKZO en Billiton in vol bedrijf waren!
Windturbines.
Een heikel onderwerp zijn de plannen voor windturbines langs de Pleijroute. Het standpunt van de wijkraad is duidelijk:
wij zijn voorstander van schone energie zoals windenergie! Maar het uitgangspunt blijft dat de windturbines op een
verantwoorde afstand staan van de woonwijken. Dit uitgangspunt hanteert men ook in de ons omringende landen. Om
de gedachte te bepalen zou een afstand van 1,2km zoals in Zutphen, acceptabel zijn. Het is heel opmerkelijk dat de
initiatiefnemers van die turbines wel heel veel tijd nemen voor hun plannen en niets communiceren! In juni 2014 (!) heeft
de wijkraad de initiatiefnemers een aantal vragen gesteld over de plaatsing en de gevolgen van windturbines. Op geen
van die vragen is tot op heden maar een spoortje van een antwoord ontvangen. Wilt u meer weten over deze problematiek en de consequenties voor omwonenden: kijk op onze website: www.westervoortwijkraadmsw.nl.
Initiatieven:
Voor een milieubewuste omgeving zijn meer en betere initiatieven nodig. Windenergie is niet alleen zaligmakend. Kijk
maar als de rook van de AVR loodrecht omhoog gaat, dan staan de windturbines bij Duiven stil. En let wel de omgeving
van Arnhem heeft de laagste windsnelheden van Nederland. Initiatieven met zonnepanelen of zonneparken kunnen ook
schone energie leveren. In Azewijn is bijvoorbeeld een afvalbult voorzien van zonnepanelen en landschappelijk goed
'aangekleed'. Een idee voor Westervoort: Twin Peaks als statement. Dat is samen met Arnhem de twee afvalbulten
voorzien van zonnepanelen.
Mosterdhof 92:
Een ander idee is dichter bij huis. Aan de Mosterdhof 92 is het Energie Bespaar Huis gevestigd. Het Energie Bespaar
Huis is een initiatief van Koenders Totaalbouw en Geo-energie en laat zien hoe een huis kan worden geïsoleerd en
voorzien van duurzame maatregelen als warmtepomp en lage temperatuur verwarming. Voor de woningen op de
Mosterdhof heeft deze firma pakketten van maatregelen samengesteld om woningen te verbeteren met duurzame
maatregelen. Een informatie brochure komt binnenkort beschikbaar. De firma Koenders nodigt u uit op dinsdag 5 april
en donderdag 14 april van 19:30 tot 21:00 uur om u nader te informeren over deze pakketten en te ervaren hoe een
all-electric woning als de uwe er uit komt te zien en hoe dat voelt. Het idee is goed want energie die kan worden bespaard,
hoeft niet te worden opgewekt.
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