Openbaar Verslag van de Wijkraadvergadering op 16 januari 2017
1. Opening Vergadering
a. Afwezig: ter kennisgeving aan de vergadering
b. Vaststellen agenda en opening
c.
2. Onderwerpen voor de wijkagent (niet aanwezig)
a. Verkeerszaken
i. Kerkstraat-Kerkhof blijft een aandachtspunt
b. Overige zaken (overlast e.d.- nieuwjaarsviering)
i. Open vuur bij Kapsalon/Mosterdhof (locatie?)
ii. Wordt nieuwe kalender bij plastic verzamelplaats?
c. Criminaliteit (toename inbraken in Arnhem en Westervoort: zoeken geld en sieraden)

06-12-2016 Vockemaet (2x)
10-12-2016 Hamersestraat
15-12-2016 Klapstraat
24-12-2016 Scheisprong
28-12-2016 Dorpstraat
d. Mededelingen van vragen/aan wijkagent
i. Snelheid op de dijk blijft een zorgpunt
ii. Handhavingsbeleid bespreken in volgende vergadering
3. Milieuaspecten met stand van zaken
a. Inspraak in hoorzitting Provinciale Staten: na een evt. besluit volgt ons bezwaar
b. Afsluiting windconsultaties is zeer teleurstellend
c. Onderzoeken Pleij b.v nog niet gereed (zorgen geluid- natuur- slagschaduw)
d. Zienswijze rapport Mer gereed (komt op website)
e. Bestemmingsplannen Arnhem en Planmer start medio feb 2017
f. Bij start komen informatiemarkten in Westervoort en Arnhem
4. Mededelingen gemeente- en wijkraadszaken met CAB
a. Geen communicatie over het groenbeleid, plannen en uitvoering
b. Reactie op vraag handhavingsbeleid gemeente (Mosterdhof, zie toevoeging onderaan)
c. Budget problematiek verschoven naar 2018 (er is voldoende reserve)
d. Bespreking Oude Kern van Kernoord naar MSW op 27 jan (nader: weer verplaatst!)
e. Geen realisatie t.a.v. actiepunten Gebiedsteam zoals Parkeren Mosterdhof,
f. Geen communicatie vanuit afdeling Openbare ruimte: wat gebeurt in 2017?
g. Punten uit Gebiedsteam 12 jan:
i. geen voortgang actiepunten (veiligheid Kerkstraat)
ii. Ons Thuus heeft vergeten bijdrage te leveren aan Kermisevaluatie
iii. Welkom aan nieuwe bewoners in ontwikkeling (melding/adres/voorraad)
iv. 30 km pakket (kliko-stickers) aangevraagd voor MSW (vi aThea)
v. Greenkids met meerdere wijken (inventarisatie tuinen/aandacht draaiboek)
vi. Zonnebloemactie in de wijken (waar bij MSW)
5. Activiteiten komende periode
a. Start van Facebook pagina na 24 januari (doel communicatie Windpark)
b. Contacten met de school Marian/scouting (Ad) over schoonmaakdag op vrijdag 24 mrt:
c. Inventariseren voor Greenkids in mei na plan van aanpak door organisatie
d. Aanpak voor NL doet op 10 mrt (via FaceBook) als project met v.b. perk.
6. Rondvraag en mededelingen uit Mosterdhof
a. Leefbaarheidaspecten zijn op de Mosterdhof van belang (door beleid en handhaving)
b. Tijdig weghalen van kliko’s is een probleem
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c. Chris benadrukt dat wij strijdbaar moeten zijn
7. Rondvraag en mededelingen uit Struikendoorn e.o.
a. Geen contact met BOA
b. Het Huis heeft steeds aandacht
8. Rondvraag en mededelingen uit de Weem/de Waaij: geen
9. Financiën: geen problemen
10. Secretariaat:
a. In en uitgaande post: inspraaknotitie Mer is binnen naar de website
11. Communicatie en website
a. Inleveren artikelen wijkkrant.
b. Wijkraadsleden leveren bijdrage in.
12. Nabranders (rondvraag): geen
13. Sluiting vergadering: 21.25
Volgende vergadering 13 februari 2017

Vraag van de voorzitter in Mail over gemeentelijk handhavingsbeleid en antwoord:
In uw mail van 19 december 2016 heeft u enkele volgende vragen gesteld. Hierna vindt u
deze vragen geciteerd met daaronder in cursief het antwoord.
“Ik denk dat het goed is dat wij graag weten wat de gemeente voor beleid in de openbare
ruimte hanteert.”
Het beleid in de openbare ruimte kent vele facetten (denk bijvoorbeeld aan groenbeleid of een
bestemmingsplan). Voor zover ik kan afleiden spitst uw vraag zich toe op de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan toezicht en handhaving. Hiervoor is door de gemeenteraad de
Integrale handhavingsnota vastgesteld en heeft het college dit uitgewerkt in een jaarlijks
programma: het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 20162017. Beide stukken voeg ik bij.
“Ook wil de wijkraad graag weten of er gedoogbeleid is en wie dat dan bepaalt. Graag hoor
ik over dit niet geformuleerde beleid.”
In het eerdere deel van uw email heeft u het over een tweetal gevallen (parkeren en containers)
waarover een ander lid van de wijkraad (mevrouw Otten) met de toezichthouder heer Kunt
heeft gesproken. Voor zover ik heb begrepen ging het hierbij om de wijze waarop hij omging
met constateringen op dat vlak, meer specifiek of en welke actie hij ondernam. Hij heeft in
antwoord op vragen van een lid van uw wijkraad aangegeven dat regels niet altijd kunnen en
zullen worden gehandhaafd. Oorzaak hiervoor kan onder meer liggen in prioriteitstelling al dan
niet gecombineerd met dringende zaken die zich op een bepaald moment voordoen, geen 24
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uurs aanwezigheid op elke dag van onze enige toezichthouder en daarnaast de
beoordelingsvrijheid van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij het optreden tegen
overtredingen. Voor wat betreft dat laatste wil ik aangeven dat een boa zelfstandig bepaalt of
hij voor een overtreding op basis van zijn constateringen en de feitelijke omstandigheden een
proces verbaal opmaakt of dat hij het bijvoorbeeld bij een waarschuwing laat. Hiervoor bestaat
binnen de gemeente Westervoort geen vastgelegd beleid, omdat de constateringen en
omstandigheden zodanig van geval tot geval kunnen verschillen dat dit niet of nauwelijks op
papier valt vast te leggen.
Daarnaast heeft de heer Kunt op 3 januari 2017 een mail aan mevrouw Otten van uw wijkraad
gestuurd over een melding parkeeroverlast op de Mosterdhof. Ook deze voeg ik voor uw
informatie bij. Overigens heb ik begrepen dat Maurice Zweers van de politie aan de heer Kunt
heeft laten weten dat ook hij de in de mail vermelde auto niet hinderlijk geparkeerd vindt en er
geen actie op zal (laten) ondernemen.
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