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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem - Oude Kern

Aandacht voor de wijkinloop
Raadsleden in gesprek met de wijk
Het doel is om zo laagdrempelig mogelijk de wijkbewoners in gesprek te brengen met de raadsleden die ook in hun wijk
wonen. Zo komt, hoopt de wijkraad een goede dialoog tot stand. Iedereen kan zijn of haar ideeën of initiatieven (t.a.v.
leefbaarheid) kwijt.
Een mogelijk gespreksonderwerp zijn misschien de zorgen t.a.v. de huidige of toekomstige ontwikkelingen in de buurt.
Dat kan ook gelden voor het aspect leefbaarheid, het gevoel van veiligheid en de handhaving bij omgevingsoverlast.
Natuurlijk is ook een gesprek mogelijk over de lopende initiatieven zoals de adoptie van openbaar groen door omwonenden of een nieuw speeltuinbeleid n.a.v. de gehouden enquête. Het gesprek nu aangaan is daarbij de beste optie,
want niet komen en later lopen klagen over "de gemeente" is niet handig!
Het college van B&W
In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college van B& W afgesproken, aandacht te besteden aan leefbaarheid en
leefbaarheidinitiatieven. Daarbij laten zij zich ondersteunen door klankbordgroepen met ter zake deskundige inwoners.
Het gevoel van veiligheid in het dorp zal zo ook worden ook bevorderd en de wijkraden zullen worden betrokken bij
werkzaamheden en activiteiten die in hun wijk plaatsvinden.
Het college denkt ook aan het uitvoeren van een pilot plus bijbehorende onderzoek met ondergrondse containers om
inzicht te krijgen welke extra prestaties op het gebied van afvalverwerking haalbaar zijn.
Tot slot gaat het college werken aan de revitalisatie omgeving winkelgebied de Wyborgh, een leefbaarheidsonderzoek
Mosterdhof, de ontwikkeling stationsomgeving Dorpstraat en tevens aan de aanpak van de onveilige verkeerssituatie bij
de stationsomgeving. Het zijn voldoende zaken om over na te denken en een gesprek met raadsleden te bespreken (zie
de taak van de Raad)
Taak van de Gemeenteraad
De Gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Westervoort en treedt op namens
de inwoners. Daarbij bepaalt zij de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente, door
bijvoorbeeld te besluiten hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting).
Ook besluit de Raad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over
onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. Tot
slot controleert de Raad of het college van B&W het afgesproken beleid goed uitvoert.
Zo kan het gesprek met raadsleden en wijkbewoners leiden tot een goede interactie
over het wel en wee van Westervoort.

Wijk de Mosterdhof
In vorige edities van deze krant noemden wij het besluit
van het college van B&W om de Mosterdhof te revitaliseren. In dat proces zou mogelijk ook de transitie van
aardgas naar andere energiebronnen aan de orde
komen. Tot op heden is over de aanpak of voortgang
helaas niets te melden. Wel heeft de wijkraad op 1 mei
het college van B&W verzocht om in de komende begroting/voorjaarsnota de volgende plannen voor deze
wijk op te nemen dan wel actie te ondernemen.
Het betreft hier:
* Renovatie groen langs de centrale route in de Mosterdhof,
* Completering Hedera - haag langs de Brugweg,
* Afvalbakkenplan Mosterdhof en
* Regulering Parkeerbeleid Mosterdhof. Op deze brief
is nog geen reactie ontvangen.

nieuwe leden gezocht!
De wijkraad MSW-OK is altijd op zoek naar nieuwe leden. Nieuwe leden betekenen ook nieuwe inzichten en een impuls
voor andere initiatieven en voor andere meningen. Het college van B&W heeft o.a een leefbaarheidonderzoek en een
aanpak met de wijkraden aangekondigd. Voor die onderwerpen hebben wij ook betrokken en enthousiaste wijkbewoners
nodig. Het gebied van onze wijkraad is bovendien erg groot: bijna een vierde van de oppervlakte van Westervoort. De
wijkraad vergadert tien keer per jaar op maandagavond en zo valt de belasting toch erg mee. Belangstelling: mail naar
wijkraadmsw@hotmail.com
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Veiligheid in de wijken
Aanpak wijkraad
De wijkraad ziet het als een van haar taken om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de wijken. Daarin werken wij
nauw samen met onze wijkagent Maurice Zweers. Deze bijdrage bestaat uit drie pijlers.
Informatieavond
Als eerste: het houden van een informatieavond met vooral aandacht voor inbraakpreventie. Afgelopen mei werd na drie
jaar deze avond weer in samenwerking met de politie bij zalencentrum Wieleman gehouden. Met bijna 50 belangstellenden waren wij dik tevreden.
Veilige buurt app
Een tweede item is het stimuleren van de veilige buurt app. In de Mosterdhof ondersteunde de wijkraad steeds het bestaande initiatief. Ook zijn in Struikendoorn en de Oude Kern flyers verspreid om de bekendheid en daarmee het aantal
deelnemers te vergroten. Hoe meer deelnemers in een wijk hoe effectiever het systeem werkt. De Flyer vermeldde ook
de procedure voor deze app. In samenvatting: het is heel simpel met de smartphone via playstore (android) of appstore (iOS) de veiligebuurt app te vinden. Bij voldoende deelnemers in een buurt zorgt de gemeente voor plaatsing van
een bord dat hier een veilige buurt app operationeel is. Uit onderzoek blijkt dit ook nog preventief te werken.
Witte Voetjes Actie
Als derde en laatste onderdeel houdt de wijkraad twee maal per jaar een "wittevoetjes" actie in alle wijken. De acties
vinden plaats in de weken voor de vakanties en in de donkere dagen voor sinterklaas en kerst. Bij de "wittevoetjes" actie
lopen de wijkagent en wijkraadsleden een ronde door de straten en kijken daar 'met inbrekersogen ' naar de diverse
woningen. In de gevallen dat zij woningen of eigendommen inbraak of diefstalgevoelig aantreffen, laten zij daar een
witkartonnen voetafdruk achter met een aanwijzing hoe het beter moet. Soms spreekt de wijkagent de bewoners direct
aan met adviezen. Het is opvallend dat het aantal noodzakelijke aanwijzingen of adviezen in de wijken Mosterdhof,
Struikendoorn en de Weem/Waay per jaar steeds meer afneemt. In de Oude Kern (de "nieuwste" wijk van deze wijkraad)
waar pas sinds een jaar deze actie wordt uitgevoerd, zijn het aantal aanwijzingen veel hoger.

De buxusmot
De plaag
Het zal niemand zijn ontgaan dat ook in Westervoort
de buxusmot heeft toegeslagen. Maar kennelijk heeft
niet iedereen het artikel van de gemeente Westervoort over deze plaag gelezen. Daarom wordt het
artikel hier verkort opgenomen.
Herkenning
De buxusmot is een onopvallend vlindertje, bruin-grijs
getekend. De uit China afkomstige motten eten de
hele plant kaal. De aangetaste buxus kan het best
flink worden teruggesnoeid. Zo kunnen de rupsen zich
niet verstoppen en krijgen zij minder eten. Als de
rupsen zijn verdwenen, loopt de buxus weer uit. Het
snoeiafval moet in een dichte zak bij het restafval. Dit
dient om verspreiding in eigen en andermans tuin tegen te gaan.
Aanpak
Voor de aanpak bestaan twee methodes: Planten inspuiten met een oplossing van pepermunt. Herhaal dit een aantal
weken (per 7 dagen) om de geur in stand te houden. Gebruik pure etherische muntolie en doe 6 tot 8 druppels op een
liter water, even schudden en op de plant spuiten of neem 5 scheuten
van een muntplant of takken waar je muntthee van maakt. Laat deze 2
dagen trekken in een liter water en giet het over in een spuitfles. Deze
behandeling met muntwater verjaagt de motten.
De andere methode met de inzet van aaltjes (nematoden) om de
rupsplaag te bestrijden. De aaltjes hebben geen effect op de gezondheid van vogels. De aaltjes scheiden bepaalde bacteriën af en de rups
sterft al na 2-3 dagen. De rups dient zo als broedkamer. De nematoden
vermenigvuldigen zich snel om na 2-6 weken weer nieuwe rupsen op
te zoeken en deze uit te schakelen.Dit proces blijft net zo lang doorgaan
zolang er voldoende rupsen (voedsel) is voor de nematoden en de
temperatuur niet te laag wordt. De aaltjes zijn te koop bij een winkel die
tuinartikelen verkoopt.
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Windpark Koningspleij
De procedure
In deze editie heeft de volgend mededelingen over het windpark. Zo heeft de Westervoort Post uitgebreid gemeld dat
op 20 juli een zitting van de Raad van State (RvS) is geweest. Volgens de standaardprocedure zou de RvS na zes weken
een uitspraak doen. Mogelijk als gevolg van het uitgebreide dossier en/of de vakantieperiode heeft de RvS besloten de
termijn te verlengen met zes weken! Het betekent dat een definitieve uitspraak uiterlijk op 12 oktober 2018 is te verwachten. Voor geïnteresseerden is de pleitnota van de stichting wijkraad te lezen op de website www.westervoortwijkraadmsw.
nl
Uitspraak en gevolg
Wat de uitspraak van de RvS zal zijn, is niet te voorspellen gegeven de vele ingebrachte aspecten en argumenten. Bij een positieve uitspraak voor windturbines kunnen bewoners binnen een straal van 1000m van het windpark altijd overwegen om de planschade te claimen bij de gemeente Arnhem dan wel de exploitatiemaatschappij van het
Windpark.
Een andere ontwikkeling is dat (de initiatiefnemer) Pleij b.v. is overgenomen door een
commerciële partij: het Duitse Prowind. In een gesprek met de nieuwe directeur is het
onderwerp "de plaats van Windpark Koningspley in stedelijk gebied" aan de orde gekomen. Prowind heeft daar nog geen ervaring mee. In Duitsland zijn de afstandsnormen tot bewoond gebied veel strenger.
Daar geldt minimaal 1800 meter, waar in Nederland 600 meter al is toegestaan! Tot zover een nuancering van de mening
dat Nederland met windenergie een voorbeeld aan Duitsland moet nemen. Bovendien is het opmerkelijk dat de commissie mer in haar laatste factsheet een afstand van 1100m adviseert voor de afstand tussen windpark en kernen.

Project Water voor Westervoort
Het rapport WvW
In vrijwel alle regionale tijdschriften is aandacht besteed aan het rapport "Water voor Westervoort". De burger projectgroep
zag bij het op[stellen van het rapport vele mogelijkheden om het rivieren- en uiterwaardengebied nog aantrekkelijker te
maken voor de Westervoorters. Daarbij was uitdrukkelijk het uitgangspunt dat rust en natuur in dat gebied niet mochten
worden aangetast. De werkgroep besloot zijn presentatie aan het college van B& W met de statements: "wat Westervoort
nodig heeft is lef" en tot slot "wat nu verder". Daarbij ligt de bal voorlopig bij het college en de Westervoortse politiek.
Fiets en Wandelroute
In het onderzoek Water voor Westervoort kwamen bijzondere en interessante zaken op het gebied van cultuur, natuur
en geschiedenis weer aan het licht. Deze wijkkrant wil graag opmerken dat de historische kring Westervoort in dit gebied
ook goed bezig is. Zo heeft zij plaquettes langs de historische fiets- en wandelroute geplaatst waarop wetenswaardige
informatie is te lezen. Deze route is op 21 juni 2019 geopend. Zie ook https://hkwestervoort.nl/hkwestervoort/nieuw-s-.
html#fietsroute. Een verdere, integrale behandeling van het rapport Water voor Westervoort is niet aan de orde. Samengevat vertelt het rapport dat naast de geweldige uitzichten en de bijzondere natuur van het rivierengebied ook resten
van de Westervoortse geschiedenis en bijzondere natuurwaarden zijn te vinden. Voor de liefhebber is zelfs een wandeling langs een aantal kunstwerken mogelijk. In een eerdere editie van de wijkkrant is al het beeld "Fibonacci" besproken,
maar ook het beeld "Landmolding" is vermeldenswaard.
Landmolding
Bij Westervoort waar de Rijn (Pannerdensch Kanaal)
zich splitst in IJssel en Neder-Rijn staat aan de kleine
Pleij het betonnen en robuuste kunstwerk 'Landmolding' van de Amerikaanse kunstenaar James Donahue. Het kunstwerk uit 1992 dat deel uitmaakt van de
Collectie Gelderland is aan de gemeente Westervoort
geschonken door Westervoort Beton, Verhoeve en
Faber bv en stichting Qualitectonica. Het kunstwerk
'Landmolding' verbeeldt de visie van James Donahue
op het Hollandse landschap, waarin dijken zo belangrijk zijn: sterk en massief, maar ook mensenwerk. De
Hollandse dijk krijgt volgens het bordje op deze markante plek zijn bekroning.

4

