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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

Weten over de wijkraad MSW
Bezoek de wijkraad op Facebook Wijkraad MSW: like en volg ons!
Zo blijft u op de hoogte over de Arnhemse plannen voor vier windturbines op de Koningspleij en de ontwikkelingen op
de Kleefse Waard. Dan kunt u weten wat de gevolgen zullen zijn voor ons leefklimaat
Bezoek onze website www.westervoortwijkraadmsw.nl
Blijf met meer diepgang en details op de hoogte over bovenstaande onderwerpen.
Studies en overzichten over actuele wijkraadsonderwerpen zijn daar te vinden!
Blijf in contact met de wijkraad en mail ons met vragen, meningen, commentaar en opmerkingen:
wijkraadmsw@hotmail.com

Westervoort schoon dat doen wij gewoon!
Zaterdag 25 maart start onze jaarlijkse schoonmaakactie om 10.00 uur bij zalencentrum Wieleman. Bij de ontvangst is
er voor de deelnemers koffie/thee en cake. Na de traditionele groepsfoto gaan wij in groepen door de wijken. De scouting
Westervoort werkt met ons samen in de wijk Struikendoorn. De nadruk ligt op specifieke routes in de wijken waar het
zwerfafval de mooie aanblik van ons dorp teniet doet. Na ongeveer anderhalf uur kan iedereen weer terug zijn bij Wieleman. De actie wordt afgesloten met een kort maar gezellig samenzijn. Wij rekenen op uw deelname!
Vrijdag 24 maart houdt de wijkraad met de scholen al een eerste schoonmaakactie. In de ochtend zijn wij met de school
de Brug actief rond het schoolgebouw, bij het winkelcentrum de Wyborgh en de Oude Kern. In de middag houden wij
een vergelijkbare actie met de Montessorischool. Daar ligt het zwaartepunt van de actie ook rond het schoolgebouw
en vervolgens de omgeving van de Waay en de Weem.De kinderen ontvangen na afloop de bijna traditionele traktatie,
gesponsord door de winkeliersvereniging de Wyborgh. Als de kinderen zo actief zijn voor een schoon Westervoort,
kunt u toch niet achterblijven.

Verkeersveiligheid
Verkeersveilige Kerkstraat
Een wijkraadslid maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Kerkstraat en omgeving. Zij vraagt zich af of meer
bewoners haar bezorgdheid delen. Daarom deze korte oproep: welke Westervoorters vinden sommige verkeersituaties
aan en rond de Kerkstraat ook gevaarlijk. Ons wijkraadslid dacht dat dit misschien zou gelden voor ouders van schoolgaande kinderen of fietsers komend uit de Maria van Nassaustraat. Een ander risico is dat voetgangers, vooral ouderen
en mensen met een beperking als gevolg van de geparkeerde auto's bij het Kerkhof over de rijbaan moeten lopen.
Wijkbewoners die dit ook zo zien kunnen bellen met telefoon 3118843 of stuur een mail naar wijkraadmsw@hotmail.com
Veilige coupure in de Dr Schaepmanstraat
In de wijk Struikendoorn is halverwege de dr Schaepmanstraat (bij de afslag naar zowel slag Schoonoord en Maria van
Nassaustraat) een coupure aangebracht. In de praktijk moeten fietsers in beide richtingen daar ter plaatse een scherpe
slalom maken, waarbij over twee putdeksels wordt gereden. Deze putdeksels zijn bij regen en vorst gevaarlijk glad. Bij
vorst wordt op deze locatie niet gestrooid. Het leidt regelmatig tot valpartijen. Een wijkbewoner stelt voor de twee beugels
die er nu staan te vervangen door een paal, zodanig dat de doorgang voor fietsers wordt verbreed maar niet door auto's
is te passeren. Zijn er wijkbewoners die andere creatieve oplossingen hebben, waarbij de coupure voor auto's in stand
blijft. Stuur uw voorstel per mail naar wijkraadmsw@hotmail.com

Buurtpreventie Mosterdhof en Struikendoorn
Mosterdhof: De buurtpreventie in de Mosterdhof is al een tijdje online. Voor een succesvolle buurtpreventie zijn we
afhankelijk van het aantal deelnemers. Helaas groeit het aantal deelnemers op de mosterdhof niet. Dat is jammer want
uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat het aantal inbraken daalt bij een actieve buurtpreventie app.
Meerdere ogen zorgen voor meer veiligheid in de wijk. Dat het aantal deelnemers in onze groep niet toenam kan
meerdere oorzaken hebben. Ten eerste kan het zijn vanwege de kosten van de LAS app (voorheen gratis voor Apple
gebruikers nu €1,99) of ten tweede vanwege de (omslachtige) manier van aanmelden. Om deze eventuele drempels
weg te halen gaat de buurtpreventie Mosterdhof over naar een nieuwe app. Via deze app kan je jezelf toevoegen aan
een groep. Dit kunnen meerdere groepen en wijken zijn. Delen van e-mailadressen of telefoonnummers is niet nodig.
Je kunt direct in een groep en is toestemming en wachten op de beheerder niet meer nodig. Downloaden en aanmelden
is eenvoudig: 1. Download de app veiligebuurt
2. Vul je gegevens in
3. Voeg de groep Buurtpreventie Mosterdhof toe.
4. In deze groep kunnen meldingen worden gedaan om een oogje in het zeil te houden.
Meld verdachte situaties snel aan elkaar en aan de juiste instanties. Er is ook een groep ‘gemeente Westervoort’. U kunt
in meerdere groepen tegelijk zitten. Buurtpreventie Steenderens maakt ook al gebruik van deze app. Voor meer informatie kijk op: https://veiligebuurt.nl/ en de facebookpagina van buurtpreventie Mosterdhof.
Buurtpreventie Struikendoorn
Ook in de wijk Struikendoorn willen wij buurtpreventie realiseren met behulp van een
app. De aanpak en procedure is het zelfde. Zoek de app veiligebuurt op en
1. Download de app veiligebuurt
2. Vul je gegevens in
3. Voeg de groep Struikendoorn toe.

Mochten er in de aanloop problemen ontstaan, meldt deze aan wijkraadmsw@hotmail.com . Als er voldoende deelnemers
in een wijk zijn aangemeld dan zorgt de gemeente voor een bord: buurtpreventie met veiligheisapp. Ook dat bord schijnt
nog extra preventief te werken.
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Een keurige en fleurige Mosterdhof
Twee jaar geleden is het openbaar groen in onze wijk de Mosterdhof aangepakt. Zo kregen de plantsoentjes tussen de
huizen een opknapbeurt of werden zij van nieuwe beplanting voorzien. Het zag er veel beter uit. Er was meer variatie in
beplanting, meer kleur en een beter overzicht over de spelende kinderen. Maar zo'n open beplanting heeft ook meer
onderhoud nodig en er is meer plaats voor onkruid. Omdat de gemeente maar beperkt komt schoffelen en snoeien
vonden de bewoners aan ons plantsoentje (rond nr146) dat wij zelf ook wel een bijdrage konden leveren. Wij willen graag
een fraai uitzicht hebben. Dus zijn wij in het afgelopen voorjaar aan de slag gegaan. Dit alles onder leiding van een
enthousiaste bewoner: Ronald Tolhuizen. Er is gesnoeid en geschoffeld en er zijn bomen bijgekomen. Dit alles gebeurde wel in overleg en op aanwijzing van gemeentemedewerkers. Wij hebben ook hortensia's aangeplant om meer kleur in ons plantsoentje te krijgenOm het tot een mooi geheel
te maken zijn ook in de bestrating de zogenoemde "schaakborden" schoongespoten.
Wij willen graag hiermee doorgaan, want het gezamenlijk werken geeft ons voldoening.
Het schept een band met de omwonende buren. Ook komt het onkruid niet meer een
halve meter hoog te staan. Wij gaan er dus mee door en wij kunnen dit, indien mogelijk
ook aan de bewoners rond andere plantsoentjes beslist aanraden.
De wijkraad: dit is een heel goed initiatief. Vorig jaar hebben wij meegewerkt aan NL-doet om onze bewoners te organiseren en te betrekken bij een dergelijke buurtactie. Soms is het lastig voor bewoners om precies tijdens NL-doet dit uit
te voeren. Maar wilt u samen met uw buren dit werk in een ander weekend uitvoeren, de wijkraad heeft ter ondersteuning
een kleine voorraad tuingereedschap. Wilt u het materiaal voor een actie lenen mail naar wijkraadmsw@hotmail.com.

Niet voor de poes
Een bericht van wijkbewoners aan hondenbezitters
Dit bericht is uitdrukkelijk niet bestemd voor hondeneigenaren die hun hond(en) keurig aangelijnd houden waar het
verplicht is en die er voor zorgen dat de uitwerpselen van de hond andere wijkbewoners niet tot (over)last zijn.
Hallo wijkbewoners, Graag stel ik mij even: mijn naam is Jacqueline
Otten en woon sinds ruim 2 jaar op de Mosterdhof. Ik heb het hier goed
naar mijn zin. En zoals in elke wijk zijn er ook in de Mosterdhof nog wat
verbeterpunten te noemen. Ik zal me beperken tot een punt. Dat is wat
onze geliefde viervoeters achter laten. Jawel, het eeuwenoude geschilpuntje `Hondenpoep`. Zelf heb ik jarenlang honden gehad en weet dan
ook als geen ander dat er achter de hond opgeruimd dient te worden….
Helaas zie ik best wel vaak hondenpoep opduiken op plaatsen waar
het echt niet wenselijk is. Daarom doe ik als buurtbewoner nog een
keer een beroep op U als hondenbezitter. Ruimt U alstublieft achter Uw
hond op. En aan de overige buurtbewoners zou ik willen vragen de
hondenbezitter aan te spreken wiens hond de behoefte doet op
plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Het kan toch niet zo zijn dat wij er niet met zijn allen voor kunnen zorgen het
netjes en schoon te houden. Met een ieders medewerking houden wij de Mosterdhof een leuke gezellige en prettige wijk.
De Weem
De Weem is een populair wandelgebied dat wordt omsloten door de Klapstraat en vanaf de Kruising met de Kerkstraat
in rechte lijn naar de Rijndijk. Verder loopt het gebied tot de IJssel. Jammer genoeg zijn er veel klachten van overlast
van honden en hun baasjes. Deze laatsten hebben geen idee wat ze veroorzaken. Het komt omdat zij gewoon en/of
onbewust hun honden los laten rondlopen waar het niet mag: op de Hondsbroekse Pleij moeten honden aan de lijn. Dit
houdt verband met de dieren die daar lopen in de wei en grazen zoals schapen, koeien en paarden. Die aanlijnverplichting geldt ook binnen de bebouwde kom. Het is ook goed om te weten dat de weilanden geen openbare of gemeentegrond
zijn maar echt privéterrein. Let wel: er zijn voldoende uitlaatplaatsen waar de honden los mogen rondlopen. En o, ja als
iemand met zijn hond gaat wandelen, dan hoop ik dat deze er aan denkt om onderweg de behoefte van het dier op te
ruimen. Natuurlijk mogen honden niet los lopen op speelterreinen, of deze nu zijn voorzien van attributen of niet.

Een fleurig aanbod van Greenkids Westervoort
Westervoortse scholieren, "de Greenkids" hebben het motto: "Wij zaaien geen onrust, maar wij zetten
de bloemetjes buiten. Ook in uw voortuin misschien?" Deze actie is bedoeld voor mensen die zelf
moeite hebben om hun tuin te onderhouden. De kinderen zijn natuurlijk geen professionele tuinmannen
maar willen juist graag een handje helpen met wat werkjes in de tuin. Voor deze actie komen ouderen
of mensen die het zelf totaal niet kunnen in aanmerking. Behoort u tot de doelgroep of kent u iemand
die deze hulp nodig heeft, neem dan actie. Adressen van deelnemers kunt u opgeven bij mevrouw
Maturan 026-3118843 of via de mail wijkraadmsw@hotmail.com
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Gevaar: Bewust of onbewust!?
Vorig jaar 2016 was het nog in het nieuws “overstekend kind aangereden door passerende auto”. De automobilist kon
niet meer uitwijken toen het kind plotseling overstak waarna een botsing onvermijdelijk was. Het kind is bij kennis en met
hoofdletsels naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur was dusdanig geschrokken van het ongeval dat deze door familieleden is opgehaald en thuis gebracht. Dit voorval is niet hier gebeurd in ons mooie dorp Westervoort, maar wie is
hierin nu fout geweest?
Nu heeft elke stad, dorp, buurt, wijk zo zijn aanwijzingen, regels d.m.v. borden waarop te zien is hoe men zich zou
moeten gedragen wanneer men zich voortbeweegt in of op een (gemotoriseerd) voertuig.
Daarnaast zou iedere gekwalificeerde bestuurder op de hoogte moeten zijn van die reglementen anders had men nooit
het fel begeerde theorie papiertje kunnen halen waarmee men uiteindelijk in staat wordt gesteld om het rijbewijs te behalen.
Kijkende naar de situatieschets en de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(snelheid), heeft naar alle waarschijnlijkheid het kind de
aangeleerde regels van thuis even vergeten en is spelenderwijs op
straat verzeild met een ongeval als resultaat. De vaardigheden die
hiervoor nodig zijn, zoals kijkgedrag, perceptie van gevaarlijke locaties
en informatieverwerking zijn pas vanaf het elfde levensjaar genoeg
ontwikkeld zodat ze veilig kunnen oversteken.
Het stukje bewustwording hiervan moet dus door aandacht en wijze
lessen van ouders uiteindelijk blijven hangen in die complexe breintjes
van de jeugd. En daar zijn wij als ouder verantwoordelijk voor gedurende het opvoedkundig traject naar volwassenheid.
Je moet bovenbeschreven ongeval of scenario dus niet willen in ons
fantastische gemeente, waarbij kinderen op en naast het speelveld, tussen auto`s op de straat aan het fietsen, steppen,
stoepkrijten, tikkertje, verstoppertje, beter gezegd, aan het buitenspelen zijn.
De Waaij: Gelukkig zijn vanuit de gemeente Westervoort die maatregelen getroffen in de vorm van waarschuwingsborden bv. 30km, 50km, woonerf, binnen de wijk de Waaij waardoor men geacht wordt langzaam te rijden. Tevens zien we
in de wijk, op eigen initiatief groene waarschuwingpoppetjes langs de weg. Met deze poppetjes wordt men geattendeerd
op spelende kinderen en moet je dus rekening houden met je snelheid als bestuurder van een voertuig. Natuurlijk worden
we allemaal geacht alert te zijn bij het zich bevinden op de openbare weg. Of je nu fietser, motorrijder, pakketbezorger,
vrachtwagenchauffeur, spelend kind, ouder bent, wanneer we de deur uitstappen is het opletten en bewust bezig zijn
dus. Want voordat je het weet komt uit onverwachte hoek…….. Mochten er nu zaken zijn waarbij u als bewoner denkt,
dit puntje over verkeersveiligheid, waarschuwingsborden o.i.d. kan ook hier in mijn wijk wat extra aandacht gebruiken
vanuit de gemeente. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente: gemeente@westervoort.nl of aan de wijkraad:
wijkraadmsw@hotmail.com

Nawoord wijkraad: Voor de bestuurders onder
ons: “Let goed op de omgeving waarin u zich bevindt
en wees bewust van de dingen die je doet op de
weg.” Voor de ouders zou ik zeggen:” Kinderen zijn
zich van geen kwaad bewust van de dingen die ze
buiten op straat willen doen en voorkom dus erger
door oplettend te zijn”
Bovendien starten wij binnenkort met de actie 30km
op de Kliko. Iedereen binnen een 30 km zone kan
bij de wijkraad een grote sticker met een 30km-bord
ophalen. Als massaal de GFT-kliko zijn voorzien
van zo'n sticker dan wordt iedere bestuurder om de
twee weken nadrukkelijk herinnert aan deze snelheid. Als de stickers beschikbaar zijn, maken wij dat
bekend op onze facebookpagina wijkraad MSW
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