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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem - Oude Kern

Op Zaterdag 24 maart is het weer zover heel Nederland is in rep en roer op
de landelijke schoonmaakdag 2018.
De Landelijke Schoonmaakdag is een unieke gelegenheid om samen met
vrienden, kennissen, familie of buren, op een ontspannen manier een
bijdrage te leveren aan een schoon Westervoort.
We hopen dat er ook dit jaar weer veel inwoners bereid zijn om een steentje
bij te dragen aan een schonere leefomgeving.
De Wijkraad MSW-OK zal zoals voorgaande jaren faciliteren in
schoonmaak middelen, grijpers, vuilniszakken en emmers.
Voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd en na afloop kunt u rekenen
op een klein presentje.

Datum en tijd, Zaterdag 24 maart 2018
Startpunt, zalencentrum Wieleman
Van 10.00 tot 12.00 uur
De wijken Mosterdhof, Struikendoorn,
De Weem/ Waay en Oude Kern

Nieuw jasje
Wij werken aan de vernieuwing van het informatieblad voor de bewoners in het gebied van onze wijkraad. In deze uitgave is nu ook de Oude Kern als volwaardig element in de kop van het blad te zien. Vervolgens zullen de huidige
kleuren plaats gaan maken voor fris (Westervoorts) blauw en groen. Het is een begin van een nieuwe huisstijl voor de
wijkraad. De samenstelling van het blad is vanaf nu in handen van een meer uitgebreide redactie. We hopen dat de
aantrekkelijkheid van ons halfjaarlijks verschijnend blad wordt vergroot.
Op dit moment kijkt de wijkraad naar een nieuwe huisstijl. De basiskleuren zijn vastgesteld, maar verder is bijna alles
nog bespreekbaar. Zo willen we het logo aanpassen en breken we ons hoofd over de naam van de wijkraad. Met de
‘inlijving’ van de Oude Kern is het wel een heel lange naam geworden: wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn, de Weem
en Oude Kern. Dat moet toch korter kunnen. Ook wordt gedacht om dit informatieblad een klinkende naam te geven.
Iedere suggestie van de kant van de lezer is dan ook welkom.
De nieuwe redactie laat u graag weten dat informatie die zich leent voor ons informatieblad ook van harte welkom is. De
redactie behoudt echter het recht om zaken niet te plaatsen of slechts in aangepaste vorm in het blad op te nemen.
Wij wensen u veel leesplezier!

Informatiebijeenkomst Oude Kern
Op zaterdag 7 april 2018 van 10:00 tot 13:00 uur wordt in het IKC De Brug (aan de Schoolstraat) een informatie-inloop
gehouden voor alle bewoners van de Oude Kern. Doel is het geven van algemene informatie over de wijkraad, het aan
de orde stellen van zaken die de wijkbewoners bezighouden (zoals onder meer verkeersveiligheid), het gevoel van
saamhorigheid in de wijk te versterken en de betrokkenheid vanuit de wijk in de wijkraad te vergroten. Binnenkort ontvangen de bewoners van de Oude Kern hierover een flyer met aanvullende informatie. Let dus op uw brievenbus!

Vooral vragenlijst speelplan invullen
De gemeente Westervoort, maar ook de wijkraad vindt het belangrijk dat de openbare uitnodigt tot spelen, sporten en
bewegen. Voor het opstellen van het nieuwe speelruimteplan horen we graag van kinderen, jongeren, ouders en andere bewoners hoe zij de openbare ruimte op het gebied van spelen, bewegen en sporten ervaren.
Bureau Speelplan doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar openbare ruimte
en de speel-/sportvoorzieningen en de ervaringen van inwoners. Hiervoor wordt o.a.
een schouw van de speelplaatsen in de wijken uitgevoerd, gewandeld met kinderen van
basisscholen. Ook wordt gemeentebreed tot en met eind maart een digitale enquête
uitgevoerd.
Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de openbare ruimte en
voorzieningen nu wordt gebruikt voor spelen, sporten en bewegen en waar het wellicht
beter of anders kan. De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het nieuwe
speelruimteplan voor de gemeente dat in 2018 verder wordt ontwikkeld.
Zorg er vooral voor dat de mening uit onze wijken bekend is en vul de vragenlijst in op www.speelplan.nl/
westervoort

Nieuwe leden
De wijkraad is altijd op zoek naar nieuwe leden.
Wij zoeken wijkbewoners die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het leefklimaat in de wijken.
Mensen die willen meehelpen met onze bestaande activiteiten. Maar ook mensen die ruimte zien voor nieuwe initiatieven
of zaken aan de orde willen en durven stellen die wij, de huidige leden misschien vergeten. Bewoners die
mee willen denken over de kwaliteitsimpuls voor de Mosterdhof, of bewoners van de Oude Kern die nieuwe
activiteiten en plannen voor dat deel van Westervoort wel zien zitten. Bewoners die buurtpreventie een warm
hart toedragen: kortom iedereen die wat wil betekenen voor onze wijkgemeenschap.
Belangstelling: stuur een mailtje naar wijkraadmsw@hotmail.com

Groenadoptie
Op 30 januari heeft het college van B&W een besluit genomen over groenadoptie. Groenadoptie gaat over het 'overdragen' van het onderhoud en beheer van openbaar groen naar (betrokken) bewoners. Daarbij heeft het college aangegeven dat zij Groenadoptie willen inzetten om participatie van inwoners te bevorderen en de onderlinge contacten te stimuleren. Daarvoor is ook een projectplan opgesteld. De gemeente heeft aangegeven eerst te willen starten met een
pilot die twee jaar duurt om te onderzoeken of de voorgestelde werkwijze de juiste is.
Jammer genoeg is op dit moment weinig meer bekend over de uitwerking van dit op zichzelf goede idee. Ook zijn de
wijkraden nog op geen enkele wijze betrokken geweest bij de ontwikkeling van het projectplan of de te starten pilot. Wij
nemen aan dat de gemeente hierin zelf verdere vervolgstappen gaat ondernemen
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Kwaliteitsimpuls voor de Mosterdhof
Het behoud van kwaliteit in de Mosterdhof is al jaren een speerpunt van
onze wijkraad. In de najaarseditie 2017 van de wijkkrant kwamen onze
zorgen over een aantal welstandsaspecten al aan de orde. In dat najaar
is samen met de gemeente nog een rondgang geweest door de wijk
geweest.
Begin 2018 zijn die resultaten en mogelijke consequenties met de gemeente besproken. Een goede ontwikkeling vond eind februari plaats:
toen bracht het college van B&W het volgende besluit naar buiten inzake de Mosterdhof.
De gemeentesecretaris wordt verzocht samen met de inwoners een
beschrijving te maken van de problematiek in de Mosterdhof en op basis
daarvan een integraal plan van aanpak voor de wijk op te stellen.
Deze beschrijving dient dan een plek te krijgen in de Voorjaarsnota. Het is duidelijk dat dit laatste zeker van belang is.
Alleen met een goede inventarisatie en gedekt door voldoende financiële middelen is een kwaliteitsimpuls op de Mosterdhof te realiseren. De wijkraad is gereed om haar bijdrage te leveren.

Oplettendheid blijft geboden!
Net als valt af te lezen uit de landelijke cijfers, lijkt veel voorkomende kleine criminaliteit ook in Westervoort af te nemen.
Toch worden we nog vaak opgeschrikt wanneer we zelf of iemand in onze omgeving daarvan slachtoffer worden. Zo
werd enige tijd geleden een bejaarde alleenstaande vrouw van 85 jaar in de nachtelijke uren overvallen in haar woning.
Na bedreiging van de vrouw werden goederen weggenomen.
Er komt niet altijd geweld aan te pas. Soms worden ouderen en andere kwetsbare personen beroofd of opgelicht door
babbeltrucs aan de deur of op straat. Maar ook met misleidende mailtjes proberen criminelen geld te krijgen.
Hoewel we het natuurlijk nooit helemaal kunnen voorkomen, zijn er een aantal zaken die zelf kunnen doen om kans op
de hierboven genoemde criminaliteit te verkleinen.
Zo kan het plaatsen van goed (gecertificeerd) hang- en sluitwerk, het afsluiten van de
woning en auto’s op oprit en openbare weg en het niet zichtbaar neerleggen of veilig
opbergen van waardevolle spullen al een heel goede eerste stap zijn. Maar wat te
denken van ons gebruik van social media? Letten we aan de ene kant wel goed genoeg
op wat we daarop zetten? Of maken we al voldoende gebruik van buurtpreventie apps
die kunnen helpen bij het signaleren van verdachte personen of situaties? Iedereen met
een smartphone kan aan een dergelijke groep deelnemen
Om een antwoord te geven op deze vragen organiseert de wijkraad begin juni samen
met de politie een voorlichtingsbijeenkomst in Zalencentrum Wieleman. Wanneer u
gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dan kunt u zich vóór 15 mei opgeven via emailadres: secretariaat@westervoortwijkraadmsw.nl
Graag wijzen we in dit kader ook op de witte voetjes actie die begin juni wordt georganiseerd. Een gezamenlijk team van
wijkraad en wijkagent gaat met de 'ogen van een inbreker' door de wijk lopen. Wanneer het team constateert dat er
sprake is van inbraakgevoelige zaken, dan laat het een waarschuwende tekst, in de vorm van een witte voet achter.

Meldingen aan gemeente via app Fixi
De app Fixi, ontwikkeld door IT-specialist Decos, stelt inwoners in staat om problemen zoals schade en bereken in de
openbare ruimte eenvoudig en snel bij de gemeente te melden. Je kan daarbij denken aan een omgevallen boom of een
openliggend putdeksel. Door een foto te maken van het betreffende object en deze via de app te versturen kan de
burger direct een ticket aanmaken in de IT-systemen van de gemeente. De gemeente kan via Fixi bovendien direct de
uitvoerende instanties aan het werk zetten. Het probleem kan hierdoor snel en efficiënt worden opgepakt en afgehandeld.
‘Met Fixi kunnen we de dienstverlening aan onze inwoners echt verbeteren’, zo licht
Teamregisseur KCC van de gemeente Westervoort Marlies Huetink toe. ‘Voorheen
kregen wij vaak klachten dat inwoners niets van ons hoorden wanneer zij een melding
hadden gedaan. Dat is nu gelukkig anders. Via het systeem ontvangen zij minstens 3
berichten: bij ontvangst van de melding, wanneer de melding in behandeling is en zodra
de melding is afgehandeld. Daardoor zien en ervaren zij veel beter dat de gemeente hun probleem echt oppakt.’
Ook is het mogelijk om zonder de app via de computer een melding te doen, dit kan via www.fixi.nl. Daar is ook te zien
welke meldingen reeds zijn gedaan in de buurt (en zijn afgehandeld)

3

Windturbines langs de Pleij, of niet!
In de vorige wijkkrant kondigde de wijkraad aan, samen met andere patijen in beroep
te gaan bij de Raad van State tegen de Arnhemse windturbineplannen. Dat beroep
loopt inmiddels nu al sinds 12 september 2017. Voor een eventuele plaatsing van
windturbines was bovendien een provinciale ontheffing nodig van de natuurbeschermingswet. Immers de plaatsing van turbines heeft negatieve gevolgen voor de
aanwezige Natura 2000 gebieden en voor beschermde diersoorten in dit gebied als
de wulp, vleermuizen en de rugstreeppad. De provincie besloot toch in november
een vergunning te verlenen op basis van een zogenoemde passende beoordeling,
dat wil zeggen dat met wat extra maatregelen de gevolgen voor de fauna zouden
kunnen meevallen.
De uitermate deskundige Vogelwerkgroep Arnhem, want zij bestuderen deze vogels al jaren intensief, heeft geen vertouwen in deze maatregelen. Zij zijn tegen deze ontheffing in beroep gegaan bij de Raad van State. De wijkraad heeft
dit beroep gevolgd. Inmiddels loopt ook deze behandeling van de Raad van State. Het totaal van de aangevoerde beroepsgronden (keuzeproces, geluid, slagschaduw en externe veiligheid) zijn wel zo stevig dat de Raad van State een
speciaal bureau (StAB) heeft ingeschakeld om e.e.a. dieper te onderzoeken. Dit bureau moest omstreeks 8 maart de
resultaten inleveren bij de Raad van State. De betrokken partijen kunnen daarna nog gedurende vier weken op dit
rapport reageren. Na de behandeling van dat commentaar zal de Raad van State een zittingsdag vaststellen. Na die
zitting zal de Raad van State binnen zes weken een besluit bekendmaken. Verdere vragen over de door de wijkraad
gehanteerde beroepsgronden kunt u altijd stellen aan wijkraadmsw@hotmail.com

Snelheidsmeting met matrixborden
De afgelopen acht maanden zijn in diverse straten van onze wijken snelheidsmetingen uitgevoerd met de
matrixborden. Als u geïnteresseerd bent in de gemeten snelheden dan kunt u op de website www.westervoortwijkraadmsw.nl de resultaten in detail bekijken. Ook de komende periode worden weer nieuwe metingen
uitgevoerd en daarna gepubliceerd.
Kijk dus op onze website onder de 'knop' Documenten onderaan de bladzijde.

Kwartiermakers voor Samen in de wijk
Westervoort werkt aan het project Samen in de wijk. De bedoeling is om participatie mogelijk te maken, zodat de
kwetsbare buurtbewoners met (psychische) problemen, binding kunnen ervaren in de buurt en met elkaar. De participatie in het project stimuleert en faciliteert hen om deel te nemen aan o.a. wijkactiviteiten. Ze kunnen ervaren dat ze een
rol van betekenis kunnen spelen in de gemeenschap. Dit moet leiden tot een positieve beeldvorming: de mensen krijgen
een herkenbaar gezicht voor de andere mensen uit de buurt.
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de kwartiermaker. Deze richt zich op kwetsbare bewoners in de gemeente Westervoort. Zoals gezegd zijn dit alle mensen die afstand ervaren tot hun medeburgers en/of de arbeidsmarkt
waardoor participatie niet of onvoldoende op gang komt.
Het project beoogt dat er een groter deel van die doelgroep naar eigen wens en mogelijkheden deelneemt aan de samenleving. Het project wordt – in opdracht van de gemeente – gezamenlijk opgezet door vijf projectpartners, namelijk:
Stichting Mikado, RIBW, Keten Dementie de Liemers, Siza, Zozijn en.
In dit project participeren ervaringsdeskundigen in Westervoort als kwartiermaker ’in de wijk’. De kwartiermakers zijn
beschikbaar voor laagdrempelig contact met inwoners met psychosociale, psychische of maatschappelijke problemen
of vragen. De kwartiermakers ondersteunen deze inwoners bij hun herstel en/of maatschappelijke participatie. De
kwartiermakers putten daarbij uit eigen herstelervaring. Het project past in het streven naar inzet van eigen kracht en
eigen regie van mensen in kwetsbare situaties. Er zijn inmiddels tien kwartiersmakers actief.
De kwartiermakers begeleiden de mensen bij datgene, waar ze zelf van aangeven dat ze er behoefte aan hebben. Deze
vraag, verhaal of ondersteuningsbehoefte kan van alles zijn. Van eenzaamheid, stigmatisering of het zoeken naar
passend vrijwilligerswerk tot de behoefte aan het uitbreiden van het eigen netwerk om daarmee de eigen regie te versterken. De kwartiermaker gaat met iemand in gesprek en kijkt hoe die persoon op weg geholpen kan worden. De behoefte van de klant en de voortgang daarbij zijn leidend.
Essentieel in het kwartiermaken is de verbinding zoeken en maken met organisaties. Door samen activiteiten op te
zetten die leiden naar een gastvrije samenleving en begrip. Met de inzet van hun talenten en kwaliteiten proberen de
kwartiermakers stigma’s en vooroordelen weg te nemen. Zonder de medewerking van o.a. de wijkraad zal dit initiatief
moeizaam op te zetten zijn.
Met inzet van kwartiermakers willen zij graag aansluiten bij een bestaande activiteit in de wijk. Voorbeelden die daarbij
opkomen zijn zoals een georganiseerde creatieve middag voor de kids. Dan gaan wij met de ouders wandelen en in
gesprek. Een ander voorbeeld van samen iets doen is zoals bij het Groenteplein (Broeklanden). Daar samen zaaien(en
later oogsten) en andere werkzaamheden oppakken en de deelnemers een “vergeet mij nietje” laten planten: iets
meegeven. Na de activiteit koffie/thee drinken en een goed gesprek voeren. Als in de straat een speeldag is daar een
wandeling organiseren in de wijk met plekken waar mensen anders niet binnen komen.
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