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Onderwerp: Mosterdhof in Voorjaarsnota
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
de stichting wijkraad MSW-OK heeft kennisgenomen van uw besluit d.d. 27 februari 2018. In
dit besluit wordt de secretaris 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; Dit geheel zou een plek krijgen in de voorjaarsnota. De wijkraad
heeft inmiddels over bovenstaande een nadere toelichting gevraagd.
De verkregen toelichting meldde dat in de voorjaarsnota aan de Raad geld wordt gevraagd
om in 2019 dit plan van aanpak en de probleembeschrijving ook te kunnen gaan maken met
de inwoners (waarvan de wijkraad deel uitmaakt). Met dit geld moet de nodige ambtelijke
capaciteit worden vrijgemaakt respectievelijk ingehuurd.
Het is u bekend dat de wijkraad al een probleembeschrijving heeft gemaakt. Deze nemen wij
aan, zal ook zeker worden meegenomen. De wijkraad neemt aan dat bij u intern de volgende
documenten of data, bekend zijn, te weten: Actieplan Mosterdhof (14/11-2013), Enquête
Mosterdhof 2015 en Actieplan Mosterdhof 2.0 (29/01-2016). Het is belangrijk om te onderzoeken
of onder wijkbewoners ook voldoende draagvlak is om gezamenlijk aan de slag te gaan
Inmiddels speelt het landelijke thema duurzaamheid ook in Westervoort. Naar analogie van
een pilot In Duiven wordt ook hier gekeken of het verduurzamen van de wijk kan samengaan
met de revitalisatie van de Mosterdhof. Mogelijke maatregelen voor een duurzame wijk staan
nog niet vast, maar zaken als plaatsing zonnepanelen, optimalisering van woningenisolatie
en minder gasaansluitingen zijn van belang. Hiervoor is momenteel provinciale subsidie
beschikbaar. Uiteindelijk zal elke wijk conform de Parijse klimaatdoelstellingen duurzamer
moeten worden ingericht. Wellicht is het een kans om de verduurzaming van de Mosterhof
nu samen te voegen met de ‘revitalisatie’.
De wijkraad MSW-OK juicht deze integrale aanpak toe. De wijkraad wijst er wel op dat dit
brede onderzoek niet zal leiden tot een snelle aanpak van al lang bekende problemen in het
woon- en leefklimaat. Bovendien zal deze aanpak niet voor 2020 tot realisatie leiden.
Derhalve verzoekt de wijkraad naast de begrotingspost voor het plan van aanpak en het
onderzoek tevens gelden in de begroting (Voorjaarsnota) op te nemen voor de onderstaande
vier posten respectievelijk plannen: .
1. Renovatie groen langs de ontsluitingsroute Mosterdhof
2. Completering Hedera - haag langs Brugweg
3. Afvalbakkenplan Mosterdhof
4. Regulering Parkeerbeleid Mosterdhof
Genoemde plannen maken deel uit van gemeentelijk staand beleid of plannen. Daarbij zal de
uitvoering van deze maatregelen niet interfereren met de mogelijke revitalisatie. Sterker nog:
realisatie zal bij de Mosterdhof bewoners het vertrouwen in de nieuwe gemeentelijke aanpak
vergroten en zo het groeiend cynisme bestrijden.
In deze brief zal op basis van genoemd beleid en plannen nader worden ingegaan op de
motivering van de wijkraad voor het opnemen van deze onderwerpen in de Voorjaarsnota.
De wijkraad is altijd bereid deze plannen nader toe te lichten.
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Renovatie groen langs de ontsluitingsroute Mosterdhof
In het vigerende groenstructuurplan stelt gemeente Westervoort in 2010: "een aantal
wijken, of delen daarvan, hebben te maken met achterstallig onderhoud. De gemiddelde
omlooptijd van groenvoorziening is 20 -25 jaar. In theorie betekent dit dat de Mosterdhof
inmiddels zou moeten zijn gerenoveerd. Op een aantal plaatsen is dat ook gebeurd en is het
bosplantsoen vervangen voor lage heesters, maar dit is niet overal." Tevens wordt gesteld
dat: "om de doelstelling te halen is een grootschalige groenrenovatie voor de hele wijk
noodzakelijk. Dit vraagt om een investering op korte termijn maar deze wordt op langere
termijn terugverdiend door vereenvoudigde beheermaatregelen."
In 2009 heeft de raad € 80.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van uitsluitend
het groen op een aantal hofjes, naast de aanleg/markering van een aantal parkeerplaatsen.
De doorlooptijd van dit project was vijf jaar. Daarmee is zeker niet aan het vastgestelde
groen beleid en de omlooptijd van 25 jaar voor groen voldaan.
In par 6.4 wordt (in 2010) ingegaan het groenbeleid voor de Mosterdhof. Naast een indicatie
van de hierboven genoemde maatregelen wordt in de par 6.4.5 en 6.4.6. de volgende zaken
aan de orde gesteld: "het eenduidig toepassen van bomen langs de wijkontsluitingsweg geeft
de wijk structuur en wordt het verkeer begeleid. Door een opvallende boom te kiezen met
een lage sierheester krijgt de wijk een eigen karakter." Bij de gewenste maatregelen staat
daarbij duidelijk "Nieuwe bomen langs wijkontsluitingsweg (urgentie hoog).
Completering Hedera - haag langs Brugweg
Het plan voor de groenaankleding Brugweg vermeldde duidelijk een complete Hedera
haag. Deze haag draagt niet alleen bij aan het representatieve karakter voor de entree van
Westervoort. Minstens zo belangrijke functie is de leefmilieufunctie: het plaatsen van Hedera
is een beproefde maatregel voor beperking van de fijnstof problematiek en is tevens een
bijdrage voor beperking van de geluidsoverlast. Deze haag is echter niet compleet
gerealiseerd: kennelijk waren de kosten voor de fundering van de haag na de opgang
brugweg tot de brug niet (juist) begroot. Het niet-realiseren van dit korte traject doet zowel de
aanblik als vooral de milieutechnische voordelen (in het najaar/winter) teniet. Realisatie van
dit deel van de Hedera-haag wordt begroot op circa € 15.000
Afvalbakkenplan (versie 2017)
In 2017 hebben bewoners van de Mosterdhof en wijkraad met de gemeente samengewerkt
bij het opstellen van een afvalbakkenplan. Met dit plan zou zowel de netheid bij de
ophaalpunten, de veiligheid in de wijk (achteruitrijdende vuilnisauto's) als de lediging van
containers (draaiende motor) verbeteren. Bovendien zou in relatie met de inrichting van de
ophaalplaatsen ook stappen worden gezet in de groenrenovatie langs de ontsluitingsroute.
Het plan is volgens mededeling niet tot realisatie gekomen omdat dit niet (in die omvang?)
was voorzien in de begroting van 2017. Derhalve zullen deze posten bij u bekend zijn.
Regulering p-beleid
Wijkbewoners ervaren de parkeeroverlast vaak als een probleem. Een van de problemen is
de onduidelijkheid over de verkeerstechnische regelgeving en de daaraan gerelateerd
handhaving. Tijdens tellingen in november 2015 heeft de wijkraad (bij de gemeente bekend)
vastgesteld dat het aantal plaatsen voldoende kan zijn maar dat de aanduiding onvoldoende
is gereguleerd. Door het aanbrengen van P-(parkeer)tegels ontstaat de noodzakelijke
duidelijkheid en de mogelijkheid tot handhaving. Dit leidt, uitgaande van € 11 per tegel plus
arbeidsloon tot een begrotingspost van € 10.000. Daarmee zou de Mosterdhof t.a.v.
parkeren aan dezelfde norm kunnen voldoen als vergelijkbare andere Westervoortse wijken.
In afwachting van uw reactie met hartelijke groet,
A.Bleumink
Voorzitter Wijkraad MSW-OK
Rijndijk 17a - 6931 SC Westervoort.
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