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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

uitnodiging
De wijkraad organiseert op 23 september voor de buurtbewoners weer de jaarlijkse buurtinloop. Op deze ochtend kunt
u van 10.00 tot 13.00 uur terecht voor een gesprek met de wijkraadsleden. Er is tijd en gelegenheid om vragen te stellen
en opmerkingen te maken, waarmee wij aan de slag kunnen gaan. Wij ontvangen u graag met een kop koffie, thee of
fris en een versnapering. Voor de kinderen is er een apart hoekje om zich te vermaken als u met de wijkraad of andere
buurtbewoners gezellig zit te praten. Op de achtergrond draait een doorlopende presentatie over Westervoort zoals het
ooit was: een feest der herkenning of een verrassende inkijk in ons dorp. Deze ochtend is vooral een sociale samenkomst
voor onze wijkbewoners. Maar als u ideeën heeft voor een ander goed sociaal initiatief dan helpen wij graag mee om
het te organiseren. Wij zijn er niet voor de mopperaars op sociale media die zeggen dat er niets gebeurt maar zelf nooit
iets voorstellen of komen opdagen als er een initiatief wordt gestart. Liever zouden wij willen dat er nog meer vrijwilligers
actief zijn in de wijkraad. Dus kom langs met uw ideeën op onze inloop. Misschien dat een aantal stukjes in deze wijkkrant
u op weg helpt om ons met raad en daad bij te staan.

Wijkkrant MSW-OK
Het is al weer de tiende jaargang van onze wijkkrant. Maar in die tijd is het verspreidingsgebied aanzienlijk gegroeid.
Sinds begin dit jaar maakt de Oude Kern ook deel uit van het gebied van onze wijkraad: vandaar de naam MSW - OK.
Wij vinden deze nieuwe afkorting lekker in de mond liggen. Voor nieuwe wijkbewoners is de naam als afkorting misschien
lastig te plaatsen, daarom een korte uitleg. Mosterdhof is de wijk tussen Dorpstraat - Brugweg en IJsseldijk. Struikendoorn
ligt tussen Klapstraat -Dorpstraat en Kerkstraat. De Weem ligt tussen Rijndijk - Klapstraat - De Waaij. De Oude Kern is
het gebied tussen Zuidelijke Parallelweg, Liemersallee, Klapstraat en Kerkstraat. Dus . De wijkraad hoopt wel dat
nieuwe buurtgenoten en óók de Oude Kern ons weten te vinden! Contact is natuurlijk op vele manieren mogelijk zoals
via email wijkraadmsw@hotmail.com of Facebookpagina Wijkraad MSW. En naast deze
wijkkrant hebben wij ook een website: www.westervoortwijkraadmsw.nl . Op onze
website vindt u vergaderdata en de verslagen.

Inbraakpreventie en de Veilige BuurtApp
Vier keer per jaar houdt de wijkraad in samenwerking met de wijkagent een witte-voetjes-actie. Wat betekent dit: O.l.v.
de wijkagent gaat een team met de 'ogen van een inbreker' door de wijk lopen. Wij kijken o.a. naar niet afgesloten (schuur
en poort)deuren en ramen. Fietsen die niet op slot staan of dure e-bikes die eenvoudig door op te tillen zijn mee te nemen:
enz., enz. Andere inbraakgevoelige situaties, waarop wordt gelet zijn woningen, waarbij het overduidelijk is dat bewoners
afwezig zijn. alles staat in het kader van inbraakpreventie.
Waarom de naam "witte-voetjes": als wij een inbraakgevoelige situatie aantreffen, laat de wijkagent een kaart achter in
de vorm van een witte voet met daarop een waarschuwende tekst. Wanneer houden wij deze actie: in de donkere dagen
voor de feestdagen en in de periode voor de zomervakanties. In beide periodes gaan wij op een avond door Struikendoorn,
De Weem/De Waaij en een tweede avond door de Mosterdhof. Bij de komende witte-voetjesactie zullen wij ook de Oude
Kern bezoeken. Zonder belerend te willen zijn: u bent gewaarschuwd.
Naast de controlerende en adviserende buurtpreventie is ook de actieve buurtpreventie met de veilige BuurtApp heel
belangrijke. Iedereen in het bezit van een smartphone kan er aan deelnemen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond
dat het werkt. En niet het systeem is effectief, ook is er een preventieve werking. In wijken waar de veilige BuurtApp bij
meer dan 22 personen in gebruik is, plaatst de gemeente een bord waaruit blijkt dat daar een de actieve BuurtApp is.
Wilt u meedoen: er zijn apps actief in de Mosterdhof, Struikendoorn, Molenlaan. Wilt u informatie of instructie, kom langs
bij de buurtinloop of mail voor informatie naar wijkraadmsw@hotmail.com.

Sociale samenhang in de wijk
De wijkraad heeft als doelstelling de bevordering van een goede en gezonde leefomgeving. Sommige zaken zouden
heel vroeger met 3 R's worden aangegeven: Reinheid, Rust en Regelmaat. Maar er is natuurlijk meer nodig om samen
te leven in de wijk. En dat samenleven is soms moeilijk. Wij hopen altijd dat bij ons geen aflevering van de Rijdende
Rechter moet worden opgenomen. In het verleden vroegen wij of er misschien belangstelling was voor een buurtvereniging, en dan wel een moderne buurtvereniging 2.0. De wijkraad heeft aangeboden te helpen met organiseren of
subsidieaanvragen: dat heeft niet gewerkt. Dat zo'n vereniging kan werken, blijkt in de Dorpstraat. Ook een buurtfeest
zoals bewoners van De Waaij organiseren, is een goed idee.
Bovendien kunnen samenwerkende buren iets moois tot stand brengen. In de vorige wijkraad lieten wij zien hoe een
hofje op de Mosterdhof is opgeknapt. Natuurlijk organiseren wij ieder jaar onze Schoonmaakactie. Laten wij dan even
trots zijn: al die jaren zit onze wijkraad in de top drie van het aantal deelnemers. Bij vorige burendagen hebben wij o.a.
dartswedstrijden, speurtochten en een klaverjastoernooi georganiseerd. Het waren leuke onderdelen maar de inspanning
voor de organisatie woog niet op tegen het aantal deelnemers.
Het is zo dat onze burendag ingeklemd zit tussen Westervoort in Beweging en de Kermis. Andere data voor een burendag zijn altijd goed. Eigenlijk is onze vraag: zijn er mensen met ideeën of initiatieven in de wijk? Als dat zo is helpen en
organiseren wij graag samen, met als doel een goede saamhorigheid en leefbaarheid in onze wijken. Wij zijn heel
nieuwsgierig met welke inbreng u komt!
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Matrixborden voor snelheidsmeting in de straat
U heeft ze ongetwijfeld wel eens gezien in een straat: matrixborden die de snelheid van passerende voertuigen aangeven. Het is goed om sommige mensen te overtuigen dat zij echt te hard reden. Die borden hebben nog een voordeel:
de vastgelegde gegevens zijn achteraf te analyseren. Zo kan o.a. duidelijk worden wanneer en hoeveel er te hard wordt
gereden. Dat zou aanleiding kunnen zijn voor verkeersremmende maatregelen of handhaving door de politie op bepaalde tijdstippen. De wijkraad wil de komende periode aan de gemeente vragen in een aantal straten deze borden te
plaatsen. Voorlopig staan op onze lijst: Rijndijk, Kerkstraat, Vredenburghstraat, Dorpstraat en IJsseldijk. De analyse
zullen wij achteraf met u delen op onze website. Misschien heeft u ook ideeën welke straten voor een tijdelijke plaatsing
in aanmerking komen.

Snelheidstickers voor afvalcontainers
In de vorige wijkkrant vertelden wij over de grote stickers die op de afvalcontainers kunnen worden geplakt. Wij hebben
ook melding gedaan dat deze snelheidsstickers konden worden opgehaald. Alleen het resultaat is tamelijk bedroevend.
Daarom volgt een korte uitleg. De afvalcontainers staan bijna 40 keer per jaar op vrijdag aan de straat. Als de containers
zijn voorzien van zo'n sticker wordt de weggebruiker in een straat indringend bij iedere container geconfronteerd met de
toegestane maximum snelheid. Volgens onderzoek schijnt dit te werken. Zullen wij het allemaal doen, want het wordt
dan veiliger voor ons allen. De stickers zijn op te halen tijdens de wijkinloop op 23 september bij Wieleman: wie
mogen wij verwachten!

Zorgen over delen van de Mosterdhof
In de wijkraadenquête twee jaar geleden maar ook uit mededelingen en berichten van wijkbewoners blijkt dat op diverse
plaatsen bewoners zich zorgen maken over het aanzicht van deze wijk. Dat geldt niet voor de gehele wijk in grote delen
worden de woningen goed onderhouden en zien de tuintjes er verzorgd uit, maar dat is helaas niet overal zo.
De wijkraad heeft zoals in 2016 tijdens NL-doet geprobeerd om mensen te activeren voor een fraaie wijk.Ook lieten wij
zien in de vorige wijkkrant dat met geringe inspanning
een hofje erdoor opknapt. Maar zonder medewerking
komt de wijkraad niet ver. Opmerkelijk is wel dat de
Gemeente een welstandsnota heeft, die jaarlijks door
de Raad zou worden geëvalueerd. Als je e.e.a. leest,
krijg je twee keer tranen in je ogen. De eerste keer als
je ziet hoe mooi het is beschreven, de tweede keer als
je ziet wat er in de praktijk van terecht komt. Wij hebben
het afgelopen jaar meermalen bij de gemeente aandacht gevraagd en wachten nu op actie!

Een veilige en schone openbare ruimte
Wie ziet ze niet in de wijk: de losse tegels, overvolle prullenbakken, beschadigde speeltoestellen of gevaarlijk overhangend groen, enz. De wijkraad is eigenlijk nieuwsgierig hoe buurtbewoners over dergelijke situaties denken en vervolgens
handelen. Laten zij het maar zoals het is, tot iemand over zo'n tegel ten val komt of neemt men aan dat een ander ingrijpt
en een melding aan de gemeente doet. Wijkraadsleden zijn geen onbezoldigde opzichters in de openbare ruimte.
Het melden is bovendien zo eenvoudig: www. westervoort.nl. Op de startpagina naar "melden aan gemeente" en vervolgens een keuze maken voor het type melding. Met een smartphone kan die melding worden voorzien van foto en
toelichting. Voor anderen is het telefoonnummer: 026-3179911 zo eenvoudig. Gewoon doen!
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Windpark Koningspleij
De Arnhemse windturbineplannen op de Koningspleij-Noord. Naast alle publicaties in de Westervoort Post geven wij hier
een korte update. In juli heeft Arnhem het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning voor de Koningspleij met een
windpark en zonneveld vastgesteld en ter inzage gelegd. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Raad van
State. De wijkraad heeft met reden beroep ingesteld. Het is gebleken dat de procedure rommelig is verlopen met veel
fouten en weinig draagvlak, maar ook rammelen sommige onderzoeken. Arnhem wil ons daarentegen anders doen
geloven. Wij hebben onder meer terecht ernstige twijfels over de compleetheid en uitgangspunten van de geluids-,
slagschaduw- en externe veiligheidsonderzoeken.
Ook maken wij ons met de vogelwerkgroep Arnhem ernstige zorgen over de gevolgen voor de vogels in ons gebied:
Windturbines plaatsen bij de route van vele trekvogels is een miskenning van dit voor vogels belangrijke gebied.. Bovendien ontbreken aan de Arnhemse besluiten diverse relevante stukken. Bij Arnhem was alles erop gericht om in
september 2017 subsidie te kunnen aanvragen: In dat proces zijn zorgvuldigheid en aandacht voor de Westervoorters
verloren gegaan. Jammer dat er in Westervoort sommige politieke partijen zijn die ontkennen dat de turbines hier
overlast gaan opleveren. Op Facebook en de website geven wij updates van het proces. Als u in detail wilt weten wat
er speelt is de website de beste bron. Eenvoudige vragen beantwoorden wij via ons mailadres: wijkraadmsw@hotmail.
com. Als dit proces toch verder doorloopt, dan kan ook de planschade voor huizenbezitters aan de orde komen.

Ophalen huisvuil op de Mosterdhof
Het aanbieden van huishoudelijk afval in de Mosterdhof. Kenners van de Mosterdhof weten dat vooral de hofjes moeilijk
bereikbaar zijn voor de vuilnisauto's van Suez. Door de krappe opzet van de wijk en ook de parkeerdruk moeten deze
auto's heel voorzichtig manoeuvreren om bij de te legen containers te komen: het is gevaarlijk bij het achteruitrijden en
lastig voor de doorstroming in de wijk. Na overleg met de wijkraad heeft de gemeente onderzocht op welke manier dat
beter kan, dus veiliger, sneller en zonder dat de wijk een rommeliger aanzien krijgt. Ook moet worden voorkomen dat
evt. een deel van het schaarse openbare groen wordt opgeofferd. Op dit moment worden deze plannen in detail uitgewerkt.
Het zal in de praktijk betekenen dat er vaste opstelplaatsen voor de containers komen. Die plaatsen worden in het
wegdek simpel gemarkeerd. Het betekent wel dat alleen containers die op de vastgestelde locaties staan worden geleegd:
anders is het jammer dan! De gemeente zal ook meer toezicht gaan houden op het (veel) te vroeg aanbieden en te laat
ophalen van containers. In principe mogen containers alleen op de dag van "leging" aan de straat staan. Dat geldt
overigens ook voor de PMD-(plastic) afvalzakken. Voor degene die niet precies de datum weten van grijs, groen of PMD:
kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl i.p.v. naar de buren die zich kunnen zich vergissen. Wij weten helaas niet wanneer
de gemeente gereed is met de plannen. Als het zover is zullen wij ook via onze website en Facebook-pagina u verder
informeren.
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