Notulen overleg Gebiedsteam Noord
Dinsdag 4 juli 2017, Jongerencentrum Creon
Aanwezig:
Wijkraad Kernoord
Wijkraad MSW OK
RIBW
Kulturhus Creon
Philadelphia
Vivare
Politie
Gemeente Westervoort
Bewonersacademie

Jan Terberg/Arend Jan Veldhoen
Ad Bleumink
Chantal van Woudenberg/Lucia Dijkstra
Denny Elfring
Maureen Lammens
Lieke Franssen
Maurice Zweers
Karin Hammink/Marjolein Prent
Sascha Wolkenfelt

Afwezig:
Wijkraad Emmerik
Goed voor Elkaar Team
Siza
Montessorischool

Jielis van Tuijl
Rik Hollak
Ferry Euverman/Ellen Reuling
Femke van den Hoek

1. Inbreng nieuwe agenda punten en vaststellen agenda
Geen nieuwe inbreng. Wel welkom voor Marjolein Prent. Zij is beleidsadviseur Sociaal Domein en
maakt graag kennis met de wijkraden.
Notulist: Sascha Wolkenfelt
2. Recente en geplande activiteiten deelnemers (max. 5 min p.p.)
Wijkraad Kernoord: meegedaan met Greenkids. Positieve ervaring. Verder geen bijzonderheden.
RIBW: beweeguur gaat waarschijnlijk over naar Sports Planet. Samen in de wijk.
Kwartiermakersfestival gaat plaatsvinden in de Bult in het najaar. Meegedaan met de
Avond4daagse. Steeds meer samenwerkingen met verschillende partijen. Mikado is verhuisd; Huis
van Droo, Fuutstraat 50, Duiven.
Vivare: Lieke Franssen; nieuw binnen het gebiedsteam. Vervanging voor Ine Kessels. Actief met
huishoudens vòòrdat ze echt in de problemen komen. Komt nieuwe buurtbeheerder. Ronde
geweest door Mosterdhof, waar liggen de vraagstukken en wensen.
Philadelphia: Greenkids was erg leuk. Op dit moment geen activiteiten. Wel vaak naar Bruishuis in
Arnhem.
Gemeente Westervoort, Marjolein: commissie opgericht voor innovatiebudget, werkgroep
ideeënfabriek. Kom zeker met leuke ideeën die Westervoort beter maken. Heb je ook suggesties
voor beleid sociaal domein, kom ermee!
Wijkraad MSW OK: Oude Kern is toegevoegd aan de wijkraad MSW. Nieuwe naam, ook nieuwe
wijkraadleden. Buurtpreventie breidt zich uit, witte voetjes actie gehad. Rondgang door
Mosterhof. Afvalbakkenplan; er zijn afspraken, gaan ze communiceren binnen de wijk.
Windturbines druk mee bezig; 800 mensen geringe en ernstige hinder. Veel bezwaar.

Politie: Buurtpreventie info-avond geweest, “wat is verdacht gedrag?”. Wittevoetjes acties
geweest, binnenkort hopelijk ook in de Oude Kern. Mobiel medialab ook dit jaar weer tijdens
zomerfair, was vorig jaar goed bevallen.
Bewonersacademie: bezig met Burendag, Fazzination.com (webapplicatie om activiteitenaanbod
inzichtelijk te krijgen ), Zomerfair, ondersteuning van meerdere projecten en initiatieven vanuit
inwoners.
Creon: over 2 weken start zomervakantie, dan is Creon 4 weken dicht. Ze doen dan wel met
regelmaat straatwerk, eigen initiatief en bij eventuele meldingen. Volop bezig met
Kindervakantieweek (laatste week van de zomervakantie). Dit keer uitgebreider en meer
recreatief. Kinderen kunnen ook blijven slapen.
Gemeente Westervoort, Karin: druk met groenteplein en wat er politiek omheen speelt
(woningbouw eromheen). Willen heel graag groenteplein behouden. Zij hebben behoefte aan vast
lokaal voor activiteiten in de winter. Er is in 3 maanden veel ontwikkeld, veel behoefte aan.
Waarschijnlijk kan het groenteplein wel blijven. Ook rolstoeltoegankelijk. Lidl sponsering. Wellicht
toevoeging als dagbesteding. Verder druk bezig de Westervoortse inbreng t.b.v. fusie met
Gemeente Duiven. Na deze week vakantie.
3. Actielijst vorig overleg
- Wijkraad MSW: verkeerssituatie oversteek bij de Lidl
Op dit moment geen aanpassing. Er wordt gekeken naar de inrichting van het plein (groen,
parkeren, fietsen, e.d.).
- Greenkids evaluatie
Organisatorisch vooraf verbeterpunten. Goeie afstemming is belangrijk.
- Situatie woningen Mosterdhof
Zgn. potentiele “vogelaarwijk”. Grote zorg voor wijkraad. Grote inzet voor onderhoud van huizen,
tuinen en omgeving. Is ook samenwerking met Goed voor elkaar Team.
Rondgang door de wijk. Ernst van het probleem is subjectief. Aantal zaken zijn wettelijk
vrijgegeven. Discussie is: wanneer is het een exces? Wanneer kan de gemeente optreden?
Staat van onderhoud bij aantal huizen is inderdaad slecht. Zorg is terecht.
Concreet: Handhaving kijkt of en wanneer er gehandhaafd kan worden. Binnen Woonvisie is het
bekend en gaan er mee aan de slag.
Vivare gaat ook volgend jaar onderhoud plegen en verbetering aanbrengen.
Aanvulling Marjolein: onderzoek stagiaire Sociaal Domein kan aanvulling zijn. Kan interessante
informatie opleveren voor gebiedsteam. Gaat o.a. over leefbaarheid, ook per wijk.
Wellicht interessant voor Marjolein (e.a.): Documenten Voortgroep
Nieuwe actie voor Marjolein en Karin: organiseren van presentatie onderzoek Sociaal Domein.
- Welkom aan nieuwe bewoners
Ondernemend Westervoort nog geen reactie. Evt ingang via Mark Willems. Tip: Snelfietsroutes via
provincie.
- Samen in de wijk
Hoe kan je mensen in de wijk laten participeren. Projectplan in bijlage. Mag van actiepuntenlijst.
Ad Bleumink en Lucia hebben contact over participatie binnen MSW OK.
4. Nieuwe inbreng
Siza: bewoners van de Appelbloesem hebben zich aangemeld voor Aviko buurttafel. Ontmoeting
bevorderen met nieuwe wijkbewoners.

Lucia: - creatief uur in Deltahuis vanaf september. Koppeling met dagbesteding.
- dierenvoedselbank komt in Westervoort. Nog wel op zoek naar opslagruimte.
- met kwartiermakers presentaties bij MKB Westervoort, aandacht voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Aanvulling: activerend werk in de liemers.
- Burendag, op 22 september met organisaties, vrijwilligers, buurtbewoners iets lekkers
maken en uitdelen. Valt buiten dit gebiedsteam. Ter inspiratie.
Karin: Oproep STMR: opzoek naar wijkraden en verenigingen die kunnen helpen om
hulpbehoevende mensen goed te laten eten. Niet alleen een bordje bezorgen o.i.d., maar ook
toezien dat ze werkelijk eten. Tip: www.wehelpen.nl is een optie. Lucia en Sascha pakken dit ook
op.
Sascha: - Filmhuus weer in september
- KledingRuilWinkel vanaf september in Deltahuis
- Banenmarkt, met bijeenkomsten voor- en achteraf voor hulp aan werkzoekenden. In
navolging van het netwerkcafé.
- Cultuurpact; er is budget om cultuur binnen de Liemers te verbeteren.
- Mannenavond, jongere mannen zijn ook welkom!
5. Publicaties lopende projecten
n.v.t.
6. Rondvraag en datum volgend overleg
- Philadelphia; er ligt een verwachting van de wijk en er wordt gekeken naar Philadelphia voor een
AED. De spreiding van AED’s is wel dekkend, maar er is een verwachting naar de zorgwoongroep >
stichting6minutenzone
Volgend overleg: 24 oktober, 09.30 uur, Gemeentehuis

