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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

Fibonacci aan de Pleij
Aan de rand van onze wijken ligt de Hoensbroekse Pleij. Deze voormalige uiterwaard is in vele jaargetijden ook een fraai
natuurgebied, waar vele vogelsoorten verblijven. Toch zien wandelaars langs de Kleine Pleij of de IJsseldijk aan de
Westrand van Westervoort een beeld tussen de bomen staan. De naam en betekenis van het beeld, geplaatst in 1994
blijkt bij velen onbekend. Daarom komt dit korte artikel in onze wijkkrant. Het beeld, uitgevoerd in beton en graniet is
gemaakt door Pjotr van Oorschot. De naam van het beeld verwijst naar de Italiaanse wiskundige Fibonacci.
Deze geleerde, die eigenlijk Leonardo van Pisa heette, leefde van circa 1170 tot 1250. Hij werd vooral bekend door zijn
boek Liber Abaci. In dit boek over algebra en Arabische cijfers beschreef hij een getallenreeks die later de Fibonaccireeks is gaan heten. Deze getallenrij ontstaat als je steeds de twee laatste getallen optelt om het volgende getal in de
rij te krijgen. Fibonacci startte met 0 en 1. Zo ontstaat de Fibonacci-reeks: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Dit
kunstwerk is ook op deze wiskundige reeks gebaseerd. Die reeks wordt ook wel de konijnenrij genoemd: Zo heb je nul
konijnen, zo heb je er plots héél veel. Fibonacci zou hiervoor de volgende regels hebben gebruikt: gestart wordt zonder
konijnenparen en in de eerste maand hebben we één jong paar. Een paar is volwassen vanaf de tweede maand. Een
volwassen paar krijgt elke maand één nieuw paar nakomelingen. De konijnen sterven niet!
Een nieuwe (historische) analyse van Fibonacci en zijn werk wijst niet op konijnen maar op bijen. Gedurende zijn verblijf
in Algerije bracht Fibonacci tijd door in (de buurt van) de stad Béjaïa – in die tijd een belangrijke exporteur van bijenwas
(bougie, een Frans woord voor kaars, is afgeleid van de naam van deze stad). Anders dan bij het konijnenprobleem,
waar een aantal, niet in alle gevallen even realistische regels gebruikt worden, blijkt de ontwikkeling van een bijenpopulatie ook in werkelijkheid volgens de rij van Fibonacci te verlopen. Er wordt gesuggereerd dat feitelijk de bijenhouders
van Béjaïa en kennis van de bijenstambomen de inspiratie voor de rij van Fibonacci vormden. Misschien een aardig idee
om te overdenken als u bij een wandeling het beeld passeert.

Introductie
De wijkraad nodigt u uit voor de jaarlijkse wijkinloop op 24 september van de wijken Mosterdhof, Struikendoorn, de
Weem/de Waay.
Vanaf 10.00 uur tot 13.00 staan de wijkraadsleden voor u klaar om de diverse onderwerpen uit deze wijkkrant met u te
bespreken. Bij deze wijkinloop hopen wij in ieder geval de volgende zaken met zo veel mogelijk wijkbewoners te bespreken, zoals:
> Introductie van de buurtpreventieapp, zoals die o.a. op de Mosterdhof functioneert.
> Informatie over leefmilieuzaken, variërend van windturbines tot Arnhemse industriegebieden
> Organisatie van Buurtactiviteiten tot Buurtvereniging
> Aanpak van NL-doet in 2017 voor het groen op de Mosterdhof
> Verkeersveiligheid en parkeren in de wijken
Wij hebben een zo ruim mogelijke inlooptijd gecreëerd, zodat ook ouders, die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de sport van
hun kinderen, wel even (snel) kunnen binnen lopen. Vanzelfsprekend is de ontvangst met koffie/thee en cake en ook is
er frisdrank voor de kinderen. Deze laatste groep kan, als u bezig bent, zich vermaken met kleurplaten etc.
Gedurende de inloop is op de achtergrond een doorlopende presentatie van oude beelden uit Westervoort te zien.
Daarmee hopen wij dat u niet alleen wijkraadszaken bij ons aan de orde stelt maar ook gezellig met buurtbewoners uw
koffie (etc) drinkt en er zo ook een sociaal element wordt toegevoegd.

Buurtpreventie-app.
In eerdere wijkkranten hebben wij al aandacht besteed aan de buurtpreventieapps: een whatsapp-achtige toepassing
waarmee bewoners elkaar waarschuwen voor verdachte of onveilige situaties in hun buurt of voor verdachte personen.
Uit diverse onderzoeken, zoals in de gemeente Tilburg blijkt dat een dergelijke app kan leiden tot een aanzienlijke daling
van de criminaliteit. In de wijken van MSW zijn inmiddels al twee buurtapps operationeel: de Mosterdhof en de Molenlaan.
Bij de ingang van de Mosterdhof zijn inmiddels borden geplaatst die vertellen dat hier wordt gewerkt met buurtpreventie
2.0.
Tijdens Westervoort in Beweging bleek dat er meer belangstelling was voor het starten van dergelijke buurtpreventie
(app)groepen. De wijkraad wil e.e.a. graag ondersteunen. Tijdens deze wijkinloop zullen wij ondermeer proberen een
buurtpreventie of veiligheidsapp te organiseren voor de Dorpstraat en de Kerkstraat/Dorpsplein. De wijkraad kan zich
daarbij voorstellen dat voor een dergelijk initiatief ook in de Waay, de Weem of Struikendoorn belangstelling bestaat.
Overigens het principe is eenvoudig: voor deelname is allereerst een smartphone noodzakelijk. De appgroep heeft
vervolgens een beheerder nodig die deelnemers toelaat tot de groep. Als de groep gaat werken, moeten er vooraf duidelijke afspraken zijn: het is geen forum voor wijkroddels, vermiste huisdieren of een vervanging van marktplaats. Alleen
zaken die te maken hebben met onveilige situaties of verdachte personen moeten direct worden doorgegeven en gedeeld.
Bij de start moet een keus worden gemaakt uit 3 apps: Las app, veilige-buurtapp of whatsapp. Daarbij verdient het ook
de voorkeur om direct een afwijkend 'signaal' op de smartphone in te stellen bij een nieuwe melding.
Heeft u belangstelling of wilt u deel uit maken van een groep kom langs tijdens de wijkinloop. Daar zullen wij proberen
e.e.a. uit te leggen en tevens nieuwe groepen op te richten.

Parkeren in de Mosterdhof
Na de enquête Mosterdhof in 2015 hebben wij in december van dat jaar een rondgang gemaakt met de gemeenteambtenaren en de wethouder. De door wijkbewoners aangegeven knelpunten zijn toen ter plaatse besproken. Kort daarna
hebben wij een evaluatiegesprek gehouden met de wethouder. Hij gaf o.a aan dat een nieuw parkeerbesluit voor de
Mosterdhof zou volgen. Dat besluit zou twee zaken oplossen: het zou duidelijkheid geven over het parkeerbeleid ter
plaatse en het zou onveilige en/of overlastgevende situaties voorkomen. De wijkraad dacht (en verwachtte) dat dit
voornemen op korte termijn kon worden omgezet in daden: ten onrechte! Zo kondigde de wijkraad in de wijkkrant van
maart 2016 het verkeersbesluit al aan. Helaas verloopt het proces in de praktijk langzamer. Donderdag 8 september is
het parkeerbesluit verschenen op de website www.overheid.nl. Publicatie in de Westervoort Post zal daarom snel volgen.
Onze oproep in maart 2016 om te bezien of en in hoeverre dit besluit in de praktijk werkt, hebben wij maar met een half
jaar opgeschoven. U kunt uw bevindingen sturen naar wijkraadmsw@hotmail.com.
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Actieve bewoners bij NL-doet in 2017
Afgelopen voorjaar heeft de wijkraad de Mosterdhofbewoners actief per hofje/pleintje benaderd met de vraag: "willen wij
als bewoners, wonend rond ons hofje of plantsoen actief meewerken aan een zo fraai mogelijk aanzicht." Een viertal
groepen heeft zich tijdens NL-doet actief ingezet. Deze mensen waren na afloop tevreden over het resultaat. Rond het
hofje bij huisnr 144-152 zijn de bewoners nog verder gegaan. Zij hebben gezamenlijk met een hogedrukreiniger het
trottoir gereinigd (zie de foto). Daarbij werd het oorspronkelijke zwart-wit dambordmotief weer zichtbaar.
De smaak van de bewoners t.a.v. groenvoorziening en onderhoud varieert ook. Zo hebben de bewoners rond hofje o.l.
v. huisnr 111 gekozen voor een meer 'wilde tuin'. Zij onderhouden het hofje met een 'natuurlijke' uitstraling. Daarnaast
waren diverse wijkbewoners van mening dat ieder onderhoud aan het openbare groen een taak en een verantwoordelijkheid van de gemeente is, was en blijft. Deze en andere eerdergenoemde opvattingen zijn natuurlijk een ieders goed
recht, daar gaat de wijkraad niet in treden. Wel is het goed te realiseren dat de gemeente met het groenonderhoudsbedrijf een bepaald niveau van groen aanzien en onderhoud heeft afgesproken. Een ding is duidelijk: de gemeente bepaalt
hierin het afgesproken (minimum) kwaliteitsniveau.
In samenvatting: als bewoners, natuurlijk in de gezamenlijkheid, willen dat hun hofje of plantsoen een beter of mooier
aanzien krijgt, dan kan dat alleen door eigen inspanningen. De wijkraad heeft een beperkte hoeveelheid tuingereedschap
om de bewoners hierbij te ondersteunen. Net als vorig jaar zullen wij rond NL-doet ook de initiatieven faciliteren.
In dat kader zullen wij de gemeente vragen per hofje aan te geven welke onderhoud in 2017 wordt uitgevoerd. Zo hopen
wij overbodig onderhoud te voorkomen. De wijkraad is ook nieuwsgierig of meer bewoners ideeën hebben om het trottoir
bij de hofjes/plantsoenen te reinigen. Op sommige plaatsen zijn immers de tegels bijna geheel verdwenen onder aanslag
of mos.
Kortom de wijkraad komt tijdens de wijkinloop graag in gesprek met enthousiaste wijkbewoners ten behoeve van een
mooie Mosterdhof in 2017.

Afronding Groenrenovatie Mosterdhof
De groenvoorziening is overigens al jaren een punt van aandacht van de wijkraad. Een aantal jaren geleden is een
vijftal jaren durend proces afgerond waarbij (vrijwel) alle hofjes zijn gerenoveerd. Zoals bekend leidde dit alles in meer
of mindere mate tot tevredenheid van de betrokken bewoners. Maar naast dit deel van de renovatie kent de Mosterdhof
nog op diverse plaatsen stukken groen die al meer dan dertig jaar nog geen (complete) groenrenovatie kenden. Volgens
gemeentelijk beleid zou dit wel van toepassing zijn. De wijkraad heeft in de raadscommissie (tijdens burgers in gesprek
met de raad) over dit onderwerp ingesproken. Vervolgens hebben ook nog aanvullende gesprekken met de fracties dan
wel fractieleden van CDA, D'66, VVD en PvdA plaatsgevonden. Groen Links gaf schriftelijk aan dat de eerdergenoemde
renovatie naar haar mening voldoende was. De SP heeft verder geen reactie gegeven. De wijkraad blijft daarom
nieuwsgierig naar de volgende punten: een finale terugkoppeling, de waarde van het gesprek met de raad en tot slot of
het gemeentelijk groenbeleid ook voor de Mosterdhof van toepassing is.

Speelgelegenheden in de wijken MSW
Speelgelegenheden in de wijken MSW
In de afgelopen jaren hebben zich in onze wijken weer nieuwe bewoners gevestigd. Dat was niet het gevolg van een
nieuwbouwproject, maar gewoon mensen die in ons dorp, in onze wijken een nieuwe woning betrokken. Over de bijzondere Westervoortse zaken hoeft de wijkraad niemand te informeren: zaken als Kermis, Carnaval en Koningsdag maar
ook Westervoort in beweging zijn niet te missen. Het is misschien juist het 'kleine werk' dat de nieuwe buren ontgaat. Zo
lijkt niet iedereen alle speelgelegenheden in de wijken van MSW te kennen. Dit bleek bijvoorbeeld uit het invullen van
de enquête in 2015. Daarom volgt vooral voor de nieuwe bewoners hieronder een opsomming van de diverse mogelijkheden. De wijken van MSW kennen op dit moment vier speeltuintjes en drie trapveldjes en een jeu de boulesbaan:
> Een grote en een kleine speeltuin op de Mosterdhof (de grote achter huisnrs 123-125 en de kleine tussen huisnr 46 -76).
Een trapveldje aan de IJsseldijk te bereiken via huisnr 242-246.
> Aan de (straat) Waay na de bocht en het 'houten' wooncomplex een speeltuin met 'kabelbaan' met tevens een klein
trapveldje aan de weg.
> In Struikendoorn een gerenoveerde speeltuin met annex een trapveldje achter de Molenlaan, met een toegang via de
brandgang tussen huisnr 20-22 of via Klapstraat 9d.
> Tot slot aan de Rijndijk (tussen de bomen bij het beeld Fibonacci) een groot trapveld.
> Een helaas weinig gebruikte jeu de boulesbaan is te vinden aan de Oostzijde van de Mosterdhof (t.h.v. huisnr 162)
naast het water aan de Brugweg.

Kermisevaluatie

Na de burendag is zoals traditie luidt de Kermis in de Dorpstraat en wel van 8 t/m 11 oktober. Wij hopen dat het dit jaar
weer een gezellig evenement wordt. Het is inmiddels ook traditie geworden dat wijkbewoners na afloop hun bevindingen
over de kermis evalueren. De leidende gedachte is dat het altijd beter kan. Het is immers uniek dat een kermis in een
gewone straat kan worden gehouden, maar dat kan alleen als aspecten zoals bereikbaarheid en voorkomen van overlast
steeds aandacht krijgen. Eventuele verbeterpunten kunnen zowel direct als tot een week na afloop worden gemaild aan:
wijkraadmsw@hotmail.com
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Het leefmilieu in onze omgeving
De wijkraad MSW heeft zich de afgelopen tien jaar actief ingezet voor het leefmilieu in Westervoort. Daarbij heeft de
wijkraad met name gekeken naar industriële activiteiten die in het industriegebied Arnhem-Noord (Kleefse Waard en
Konings-Pleij Noord) aan de orde kunnen komen. Zo heeft het verzet tegen de plannen voor de asfaltcentrale Bruil uiteindelijk geleid tot het afblazen van die plannen en het vernietigen van het Arnhemse bestemmingsplan door de Raad
van State. Toch blijft de wijkraad ook nu de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Zo hebben wij te samen met Arnhemse
bewonersgroepen nauwkeurig gekeken naar de uitbreiding van Accsys Technologies (Titan Wood) en naar de omgevingsvergunning voor een biomassacentrale op de Kleefse Waard.
In het laatste kwartaal komt naar verwachting ook de (plan) Milieu Effecten Rapportage uit voor de Kleefse Waard-Konings
Pleij-Noord en bovendien de ontwerp bestemmingsplannen voor deze gebieden. Ook moet een onderzoek worden
voltooid naar de haalbaarheid en de consequenties van zeker 150 meter hoge windturbines langs de Pleijroute. Bij de
gehouden natuuronderzoeken zijn inmiddels al enkele beperkingen aan het licht gekomen, o.a. ten aanzien van de
beschermde wulpenpopulatie. Bij al deze ontwikkelingen, onderzoeken en plannen zullen wij e.e.a. zeer kritisch volgen,
zoals wij dat ook t.a.v. Bruil hebben gedaan. De wijkraad zal niet aarzelen de procedure tot en met de Raad van State
uit te voeren.
Laten wij ook duidelijk wezen: wij zijn in onze leefomgeving kwetsbaar. Voor degene die op snelle en eenvoudige wijze
iets willen weten, verwijzen wij naar www.atlasleefomgeving.nl/kijken. Op die site kunt u op postcode niveau o.a .kennisnemen van de luchtkwaliteit, fijnstof - concentraties, geluidbelasting door wegen en spoorwegen.
Daarbij moeten wij ook (met gezond verstand) kijken naar zaken die verschijnen in de media, zoals bij RTL nieuws:
www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/gezondheid/kaart-grote-regionale-verschillen-in-sterfte-aan-kanker
Tijdens de wijkinloop informeren wij u graag over meer details, over de zaken die onze aandacht hebben en de standpunten die wij als wijkraad innemen.

Meldingen uit de openbare ruimte.
Wie in de wijken rondloopt, gaat wandelen, winkelen, sporten of thuis komt van een werkdag merkt weleens zaken in de
openbare ruimte die niet op orde zijn. Soms is er dan sprake van overlastgevende of onveilige zaken. Dit kan variëren
van bijvoorbeeld losliggende tegels, vernielingen of illegale afvaldumping en deze opsomming is zeker niet uitputtend.
Als u twijfelt of bepaalde zaken in Westervoort zijn toegestaan dan kunt ook kijken in de Algemene Plaatselijke Verordening, kortweg APV van Westervoort. Van deze APV heeft onze wijkraad een uittreksel gemaakt: deze is te vinden op
onze website: www.westervoortwijkraadmsw.nl
De gemeente voert overigens wel een actief beleid om zaken op orde te houden. Maar dan moeten de burgers ook
actief zijn om de gemeente van bovenstaande zaken op de hoogte te houden. Als iedereen denkt dat zijn buurman of
vrouw het wel zal melden, duurt het lang voordat e.e.a. is verholpen. Toch hoeft een melding aan de gemeente niet lang
te duren in het smartphone-tijdperk. Het kan even snel als simpel. Zie je iets in de openbare ruimte: maak direct een
foto. Zoek een gunstig moment om de gemeentelijke website www.westervoort.nl te bezoeken. Ga daar naar: "melden
aan de gemeente". Kies in voorkomend geval "meteen melden". Vervolgens hoeft u alleen een korte omschrijving als
ondersteuning van de foto, de locatie en uw gegevens in te vullen. Eventueel de foto uploaden is voor een smartphone
zo gedaan. Overigens kunnen heel ernstige zaken ook direct telefonisch worden gemeld aan 026-3179911.

van Buurtactiviteiten tot Buurtvereniging
In het verleden heeft de wijkraad pogingen gedaan om te komen tot een gezamenlijke activiteit voor buurtbewoners in
de wijken Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem, de Waay. Na diverse pogingen kwamen wij tot de conclusie dat de
deelwijken te verschillend zijn om tot een gezamenlijke activiteit te komen. Bovendien wordt de kern van het dorp in met
name de Dorpstraat door het jaar al overspoeld met festiviteiten.
Dat wil niet zeggen dat er geen gelegenheid zou kunnen zijn voor kleinschaliger buurtactiviteiten. Kort na de bouw van
Mosterdhof kende men ook daar een soort buurtvereniging. Recent (vorig jaar) heeft de Waay ook een buurtfeest gehouden. Het kan zelfs nog beter: de Dorpstraat heeft al tientallen jaren een buurtvereniging. Deze organiseert door het
jaar de volgende activiteiten: Nieuwjaarsborrel, voorjaarswandeltocht met lunch, zomerse BBQ, walking diner en gezellige jaarvergadering. De wijkraad wil graag dergelijke activiteiten promoten, maar het lukt alleen als de buurtbewoners
zelf een initiatief willen starten. Als er initiatieven in die richting bestaan, dan zal de wijkraad graag helpen in de startfase. Dat kan bijvoorbeeld een berichtje zijn op de website van de wijkraad, een klein artikel in de Westervoort Post of een
flyer om buurtbewoners te interesseren. Ook kunnen wij de initiatiefnemers helpen met de organisatie of de subsidieaanvraag. Praat er met ons over tijdens de wijkinloop.

Verkeersveiligheid
Het kruispunt Dorpstraat - Brugweg -Zuidelijke Parallelweg is in combinatie met de Kerkstraat nog steeds een verbazingwekkende anarchie van (brom)fietsers die voor het politiebureau een veelvoud van (niet-toegestane) manoeuvres
uitvoeren. Om een en ander te verbeteren staat voor Hollywood een nieuw verkeersbord. Wie houdt zich eraan?
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