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wijkraad msw en
Invulling wijkgericht werken
De wijkraad MSW is nu tien jaar bezig in het proces van
wijkgericht werken. Wat willen wij en dat "wij" is niet alleen
de wijkraad dat moeten alle wijkbewoners zijn. Hoe zou het
kunnen werken en wat willen wij met zijn allen. En vooral
hoe kan iedereen meedoen.
Voor ons als wijkraad geldt altijd het principe: de wijk dat
zijn wijzelf!
Het betekent voor ons een aantal zaken. Om te beginnen
moet de wijkraad zowel binnen als buiten de grenzen van
de wijken kijken. Alle zaken die met het leefmilieu te maken
hebben bekijken wij op twee manieren. Positief: op welke
manier kunnen wij het leefklimaat verbeteren. Negatief:
welke zaken of ontwikkelingen bedreigen het woon- en
leefklimaat.
De omgeving: Bij de laatste aspect vervult de wijkraad de
functie van waakhond. Het begint met blaffen, maar het kan
en moet ook vasthoudend zijn en dan betekent het zich
ergens in vastbijten. Zo houdt de wijkraad de omgeving in
de gaten en kijkt over de Rijn en IJsseldijk naar wat Arnhem
van plan is. Als voorbeeld gelden natuurlijk onze acties
tegen de komst van de asfaltcentrale Bruil en het industriegebied Koningspleij-Noord. Toen wij met onze inspanningen begonnen in 2006, zeiden sommige mensen hou maar
op, het is beslist. De wijkraad heeft samen met andere
partijen volgehouden tot aan de Raad van State: daar
haalden wij in 2012 ons gelijk. Op dit moment volgen wij
nog steeds de ontwikkelingen op de Koningspleij. Bovendien laat de recente brand bij Prolab zien dat je niet waakzaam genoeg kan zijn met bedrijven in de omgeving.
Daarom wij zijn ook kritisch naar de Arnhemse windmolenplannen. Op dit laatste komen wij in deze wijkkrant nog
terug.
De Gemeente: binnen Westervoort houden wij zo veel
mogelijk alle ontwikkelingen bij. Let wel: de wijkraad is geen
partij in het besluitvormingsproces, dat is aan de gemeenteraad. Wel hebben wij aandacht voor consequenties voor
de veiligheid en de leefomgeving. Daarom is de wijkraad
altijd aanwezig bij inspraakavonden over gemeentelijke
plannen en beleid. Recent hebben wij aandacht besteed
aan het Fietsplan voor 2020 of de evaluatie van de Blauwe
Zone. Als het nodig is voor de belangen van de wijken dan
spreken wij in of maken onze vragen en bezwaren bekend.
Het spreekt vanzelf dat wij voor algemene zaken opkomen.
De wijkraad is een rechtspersoon: als het noodzakelijk is,
kan de wijkraad ook een bezwaarprocedure voeren tegen
besluiten van overheidsinstellingen, zoals gemeente en
provincie. Bij individuele problemen of zaken is ieders eigen
verantwoordelijkheid. Dat niet wil zeggen dat als iemand
door een plan of besluit in de problemen dreigt te komen wij
geen advies geven. Mocht u vragen hebben mail naar wijkraadmsw@hotmail.com.
De Wijk: Liever richt de wijkraad zich op een goed leefklimaat binnen de wijken. Dat begint met een veilige en
schone buurt. Maar iedere wijkbewoner heeft daarin zijn
eigen verantwoordelijkheid. Als niemand zijn rommel laat
slingeren, de auto's veilig parkeert en de plantsoenen
ontziet, enz enz, dan is al veel gewonnen. Zeker als iedereen zich realiseert dat de gemeente de komende jaren veel
minder geld heeft om te besteden aan het onderhoud in de
omgeving. Een begrotingspost als de groenvoorziening zal
zeker niet worden ontzien. Overigens als iets in de woon2

omgeving niet op orde is, zoals losse stoeptegels, etc dan
heeft Westervoort een goedwerkende servicelijn. Deze is
te bereiken via 026- 3179911, maar het is ook mogelijk via
www.westervoort.nl. Als u zich daar meldt, kunt u daar zien
of deze melding al bekend is. Dat is beter dan te denken,
laat een ander het maar doen.
Heeft u ideeën om iets in de wijk, de buurt of de straat te
verbeteren, laat het ons weten. Samen met u kunnen wij
ervoor zorgen dat een goed idee van de grond komt. Soms
moeten wij daarvoor de Gemeente inschakelen. Over
dergelijke onderwerpen hebben wij jaarlijks overleg met
Openbare Werken. In dat overleg kunnen wij drie prioriteiten voor de wijk voorstellen. Daarom is ook uw inbreng
gewenst. Op onze website zullen wij deze informatie van
OW publiceren. Voor een terugkoppeling van een evenement als de Kermis is de wijkraad ook actief. Zoals in de
jaarlijkse kermisbrief van de gemeente ook staat: meldt uw
evaluatiepunten aan de wijkraad. Tot slot is in deze wijkkrant ook een terugblik opgenomen over het project Groen
& Parkeren op de Mosterdhof.
De activiteiten: Dit suggereert zeker niet dat de wijkraad
achteroverleunt en afwacht. Twee keer per jaar geven wij
een wijkkrant uit om onze activiteiten onder de aandacht te
brengen. De eerste uitgave betreft de schoonmaakactie en
de tweede de jaarlijkse wijkinloop en burendag. Ook besteden wij dan aandacht aan de zaken waarmee wij bezig zijn.
Wij hopen dat u over die zaken leest en ons uw mening
geeft over de plannen. U kunt bij de wijkinloop langskomen
of u kunt ons altijd mailen: wijkraadmsw@hotmail.com. Als
wij geen terugkoppeling krijgen, moeten wij aannemen dat
u het met de plannen of aanpak eens bent. Om u zo uitgebreid mogelijk te informeren, wordt de inhoud van onze
website zoveel mogelijk uitgebreid en actueel gehouden.
De wijkraad rekent erop dat onze site www.westervoortwijkraadmsw.nl goed bezocht wordt. Uw mening en vragen kunt
u daar ook kwijt.
De Schoonmaakactie: Om onze wijken in het nieuwe jaar
een goede schoonmaakbeurt te geven, nemen wij ieder
jaar op een vaste zaterdag in maart de nationale schoonmaakactie. Op de vrijdag ervoor houdt de wijkraad ook een
schoonmaakactie met de scholen in de buurt: de Brug
(locatie centrum) en de Montessorischool. Deze actie vindt
plaats op 8 maart. Op zaterdag 9 maart is dan de actie in
de wijken. Wij hopen, zoals in het verleden dat zich veel
wijkbewoners omstreeks 10.15 verzamelen bij Wielman.
Na een kop koffie/thee en cake trekken wij de wijk in om
het goede voorbeeld te geven: een schoonmilieu begint
immers bij jezelf. Na afloop is er nog mogelijk om na te
praten en eventueel vragen te stellen over het wijkgericht
werken.Dat is ook het thema van de dag!
De wijkinloop met burendag: In het najaar houden wij in
september de traditionele wijkinloop. U kunt dan vragen
stellen en zaken aan de orde stellen. De wijkraad zal u informeren over de lopende plannen en ideeën. De wijkagent
is aanwezig voor een kort gesprek of een vraag. Natuurlijk
is er tijd voor het sociale aspect en er is een diapresentatie
over oud- en nieuw Westervoort. Ook aan de kinderen wordt
gedacht. Tot slot voeren wij een actie voor een goed doel.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer naar zalencentrum Wieleman komt.

Wijkraad MSW over Groen en Parkeren Mosterdhof
Het project Groen en Parkeren Mosterdhof was een proces
van de lande adem. Het hangt samen met 10 jaar wijkgericht
werken. Daarom volgt een stukje geschiedschrijving,
waaruit iedereen ook de wijkraad zijn les kan trekken.
Het begin: Toen de wijkraad in 2003 begon,stond vrijwel
direct het parkeren op de Mosterdhof hoog op de agenda.
Later kwam er door verwaarlozing of vriendelijker het
vergeten van de plantsoenen ook het groen bij.
De Mosterdhof is immers een typische jaren 70 wijk met
een smalle bochtige doorgangsroute en vele hofjes. Het
ontwerp voorzag niet het (steeds toenemende) autobezit.
Bovendien ging men bij het ontwerp ervan uit dat de carports
en de garages ook voor dat doel zouden worden gebruikt.
Dat bleek in de praktijk een misvatting. Soms werden deze
garages zelfs voor bedrijfsdoeleinden gebruikt. Vele gemeentes hanteren nu bij nieuwe wijken stringente regelgeving voor het verplicht aanhouden van parkeerplaatsen op
eigen erf. De gemeente heeft dit toen helaas nagelaten,
maar dat is wel met de kennis van het heden.
In 2005 constateerde de wijkraad en de gemeente dat om
te voldoen aan een meer reële parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per wooneenheid er 50 plaatsen tekort. De
kosten om dit te realiseren waren voor de gemeente te hoog.
De wijkraad heeft sindsdien zeer actief beijverd om dit
onderwerp en het verwaarloosde groen op de agenda te
houden. Uiteindelijk mocht de wethouder in 2008 van de
gemeenteraad een bedrag van€ 80.000 besteden voor de
verbetering van groen en parkeren op de Mosterdhof. Dit
bedrag werd gelijk verdeeld over groen en parkeren.
Met OW inventariseerde de werkgroep G&P Mosterdhof
van de wijkraad het groen, zowel op het gebied van kwaliteit als t.a.v. onderhoud en aanzicht. Dit leidde tot een onderverdeling in prioriteitstelling en aanpak.
Voor het parkeren is gekeken hoeveel parkeerplaatsen
binnen dit bedrag te realiseren waren. Daarbij speelde het
kostenaspect, de beschikbare ruimte een rol, want vaak
zouden parkeerplaatsen ten koste moeten gaan van het
groen. Uiteindelijk heeft de wijkraad deze plannen, ondersteund met foto's gepresenteerd tijdens de wijkinloop 2009.
Een aantal plannen voor parkeerplaatsen was te duur of
zijn na inspraak vervallen. Uiteindelijk zijn de plannen in
2009 van start gegaan. Bij de aanpak van het groen ontstonden vaak uitgebreide discussies, waarbij het er soms
wel eens op leek dat er net zo veel meningen voor het groen
waren als bewoners. Toch is het goed te realiseren dat
bepaalde bomen en struiken niet het eeuwige leven hebben. Bovendien kiest de gemeente om financiële redenen
voor groenvoorziening met het goedkoopste onderhoud.
De doorlooptijd van het groenproject verliep niet snel,
daarbij voerde de gemeente soms redenen als de seizoenen en de broedtijd als redenen op. Uiteindelijk lijkt het erop
dat in april 2013 alle zaken zijn afgerond, waarbij de wijkraad
uit haar budget van 2012 nog een extra bedrag heeft beschikbaar gesteld voor 'vergeten' stukjes groen. In april
2013 houdt de wijkraad een finale evaluatie.
Uit het budget parkeren was na 2010 nog een beperkt
bedrag beschikbaar. Dit bedrag is en wordt ingezet om in
de wijk parkeerplaatsen te markeren, waar men veilig en
zonder overlast kan parkeren, mits binnen het vak wordt
geparkeerd. Voordat tot realisatie werd overgegaan heeft

de wijkraad in de wijkkrant van zowel 2011 als 2012 de
bewoners gevraagd tijdens die wijkinlopen langs te komen
om hierover hun mening te geven. De plaatsen van de
parkeermarkering zijn vervolgens vastgesteld door gemeente op basis van de CROW-normen. Deze normen zijn
maatgevend voor de weginrichting. Het is jammer dat in de
praktijk soms blijkt dat de informatie-uitwisseling via de
wijkkrant, het systeem met inspraak tijdens de wijkinloop of
een (intensiever) bezoek van bewoners aan de website nog
niet optimaal werkt. De wijkraad blijft bezig om de vulling
van de website www.westervoortwijkraadmsw.nl steeds
verder te verbeteren en uit te breiden. Natuurlijk hoopt de
wijkraad ook dat de site actiever wordt bezocht. Vragen
stellen kan natuurlijk ook via wijkraadmsw@hotmail.com.

Veiligheid op de Waay: 2 zaken
De Waay is een mooie jonge deelwijk van MSW. Het is er
goed wonen, ruim opgezet, maar twee zaken vragen aandacht. Te hard rijden en de veiligheid van de watergangen.
De speelplaats: na een enquête onder de wijkbewoners is
nu gekozen voor een speelplaats in de wijk. Die gekozen
plaats is met alle voors-en-tegens waarschijnlijk de best
mogelijke oplossing. Op korte termijn zal de wijkraad onderzoeken of de speelmogelijkheden verdere zijn uit te
breiden. Het moet een positieve impuls geven. Na terugkoppeling uit de wijk blijkt de rondweg in de wijk uit te nodigen om (veel) harder te rijden dan de toegestane 30 km/
u. Vooral het lange rechte stuk naar de uitgang van de wijk
en waar de weg voor de kolk de Waay links gaat, wordt (te)
hard gereden. De wijkraad kan zich niet voorstellen dat de
wijkbewoners zelf zich zo onverantwoordelijk gedragen. De
wijkraad zal zich beijveren om met bijvoorbeeld een bord
de chauffeurs te wijzen op het gevaar. De aanleg van
hobbels of chicanes in de weg is nu niet aan de orde. Wij
hopen dat een oproep als deze zal werken en dat de
buurtbewoners elkaar of hun (al dan niet commercieel)
bezoek waar nodig zullen aanspreken op hun rijgedrag.
de watergangen; vanaf de ingang van de wijk loopt binnen
de wijk door een watergang. Deze kruist de weg met wadi
halverwege de wijk en gaat vervolgens met een bocht
verder tot aan de wijkgrens bij de woningen aan de Rijndijk.
De wtargang is bestemd voor de opvang van o.m. kwelwater. Diverse wijkbewoners hebben ons gewezen op het risico van de steile oevers en de scherpe beschoeiing op de
bodem van de watergang. Omdat de watergang niet is afgeschermd of afgesloten zouden kleine kinderen onbedoeld in de watergang kunnen vallen en zich ernstig kunnen
bezeren. Als in de watergang water staat, zijn de risico's
nog groter. De verantwoordelijkheid ligt bij het waterschap
en niet bij de gemeente. Het waterschap wenst geen afsluiting van de strook met de watergangen omdat zij voor
werkzaamheden direct toegang wil hebben. Het betreft
echter tweemaal het gras maaien. De wijkraad stelt voor
om te proberen via een AWB-procedure het waterschap tot
afsluiting te bewegen. Voor de wijkraad dit traject start,
willen wij uw mening weten. Als u tegen de afsluiting van
de toegang tot de strook met watergangen bent, laat het
ons dan weten voor 31 maart. Op 15 april zal de wijkraad
dan besluiten welk traject zij ingaat.
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Windmolens in de buurt
Het is geen goed idee: op korte afstand van onze wijken
zullen zij zorgen over overlast en waardedaling van woningen. Is het nodig, verstandig en rendabel windmolens hier
te plaatsen.
De Westervoort Post en de Gelderlander besteedden diverse malen aandacht aan de Arnhemse windmolenplannen. Het is goed om dit proces eens nader te bekiijken. De
partijen die het Arnhems college van B&W vormen, hebben
een akkoord gesloten. Zij maakten voor Arnhem afspraken
over o.a.r de opwekking van schone energie en energiebesparing binnen de komende collegeperiode. Daar is in
principe niets mis met dergelijke plannen. Het probleem
ontstaat als het Arnhemse college die plannen binnen de
intern afgesproken tijd wil of moet gaan realiseren. Dan
hebben die plannen ook consequenties voor de omgeving.
Die tijdsdruk heeft Arnhem zichzelf opgelegd: het betekent
niet dat plotseling een energietekort ontstaat in Arnhem of
de poolkappen sneller smelten. Het wordt pas echt vervelend als Arnhem, zonder zich om de omgeving te bekommeren, een oplossing gaat forceren: Arnhem zegt nu
windmolens te kunnen plaatsen binnen de gemeente.
Nou ja binnen; dat is dan wel weer aan de rand van de
gemeente, of beter dicht bij de buren in Westervoort. De
Arnhemse windmolens, ten minste 4 exemplaren komen
op een afstand variërend van 600 tot 1000 meter te staan
van respectievelijk de Rijn- en IJsseldijk en de Westervoortse wijken. Het worden ook forse windmolens met as/turbinehoogte van bijna 100 meter en een totale hoogte van 145
meter. De hamvraag is natuurlijk of windmolens hier effectief en efficiënt zijn. Anders is het symboolpolitiek.
Bovendien hebben windmolens een behoorlijk aantal bezwaren of belastende neveneffecten, zoals geluidshinder,
slagschaduw, effecten op natuur en landschap enveiligheid. De geluidshinder en slagschaduwen kunnen leiden
tot (ernstige) gezondheidsklachten. Een bijkomend gevolg
is dat waarde van woningen op afstanden tot 1,5 kilometer
afstand van een windturbine in waarde daalt. Voor woningen op circa een kilometer afstand is de daling 5 %. De
(bijna) gezamenlijke Westervoortse gemeenteraadsfracties hebben op deze negatieve aspecten gewezen.
Windenergie heeft ook positieve aspecten: het is schoon
en mogelijk rendabel. Bij dit laatste gaat uit van een rendabel project. Maar is windenergie bij Arnhem rendabel: neen!
Energieonderzoek Centrum Nederland en KEMA hebben onderzocht waar in Nederland rendabel windenergie
is op te wekken. Volgens dat onderzoek is dit bij Arnhem
niet aan de orde: hier draaien de windmolens echt op
subsidie, waarbij de rendementen in de zakken van investeerders verdwijnen.
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Als deze plannen doorgaan zullen de nadelen zeker in
Westervoort te merken zijn. De Wijkraad zal er ook alles
aan doen om deze nadelen te voorkomen
De wijkbewoners en het wijkbudget
De wijkraad krijgt voor de organisatie van de stichting
wijkraad MSW jaarlijks van de gemeente een vast budget.
Bovendien kan de wijkraad voor haar activiteiten een
aanvraag doen voor een bijdrage uit het wijkbudget. Dat
doet de wijkraad bijvoorbeeld voor de schoonmaakactie,
burendag en wijkinloop.
Dat budget is niet voor de wijkraad alleen. Voor het organiseren van een buurt- of straatfeest of andere activiteiten
kan een groep bewoners ook in aanmerking komen. Dat
geldt ook voor een aanvraag voor zaken die de wijk, buurt
of straat opfleuren. Natuurlijk is het niet zo dat iedere activiteit wordt gesponsord: daarvoor zijn spelregels. De eerste
en voornaamste spelregel is dat het de leefbaarheid moet
verbeteren in de betreffende buurt. Zo zijn er ook verplichtingen. De aanvraag moet vier weken voor de aanvangsdatum zijn ingediend en na zes weken moet ook een verslag
worden ingediend. De actie mag ook geen commercieel of
privé aangelegenheid zijn. Zo zijn er meer spelregels. De
wijkraad zal deze spelregels op www. westervoortwijkraadmsw.nl publiceren. De wijkraad is ook altijd bereid mee
te helpen aan de organisatie om u te helpen en zo de
leefbaarheid te vergroten.
Deelnemen aan de wijkraad
De wijkraad MSW heeft door de jaren heen een constante
bezetting van minimaal tien tot maximaal achttien leden.
Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, vooral omdat die
misschien anders tegen bepaalde zaken aankijken. Iedere
deskundigheid is daarbij welkom. Ook willen wij zorgen dat
de wijkraad een afspiegeling is van de bewoners van de
wijk. Op dit moment zijn vooral de huurders van Vivare
slecht vertegenwoordigd in de wijkraad. Maak met ons een
afspraak of kom eens kijken.
westervoortwijkraadmsw.nl
In deze en vorige uitgaven hebben wij steeds gewezen op
ons snelste en meest uitgebreide communicatiemiddel de
website: www.westervoortwijkraadmsw.nl en ons directe
emailadres: wijkraadmsw@hotmail.com. Op de website
proberen wij steeds zo actueel mogelijk te zijn. Zo hebben
wij vrijwel dagelijks de voortgang van de laatste werkzaamheden aan de Westervoortse brug gepubliceerd. Helaas
bleef de belangstelling wat achter. Wij nodigen u uit om de
site te bekijken en meldt ons wat u mist of nog niet goed
vindt. Alleen zo kunnen wij onze communicatie en informatie van en naar u verbeteren.

