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Mosterdhof - Struikendoorn - de Weem

GEBIEDSTEAM NOORD
Vanaf 21 maart 2013 is een gebiedsteam actief voor de wijken Mosterdhof, Struikendoorn, de Weem/Waay, Oude Kern,
Emmerik, Vredenburg, Neaderhuizen, Beekenoord en ’t Ambacht.
Wat houdt een gebiedsteam in?
Het gebiedsteam bestaat uit een kernteam van woningcorporatie Vivare, politie (wijkagent) en gemeente (wijkcoördinator). Daarnaast behoren wijkraden binnen het gebied tot de vaste partner van het gebiedsteam. Op onderwerp kunnen
andere partijen gevraagd worden om tijdelijk aan te sluiten zoals bijvoorbeeld het jongerenwerk, Mikado, sportverenigingen of ondernemers.
Het doel van het gebiedsteam is om vlot en efficiënt in te kunnen springen op wensen en initiatieven van inwoners.
Bedoeling is dat vragen en problemen samen met de inwoners proactief opgepakt worden. Omdat je structureel met een
aantal vaste partijen om de tafel zit, kunnen vragen en ideeën veel slimmer opgepakt en uitgezet worden. Daarnaast
krijgen inwoners zo de kans om voor een gedeelte de agenda (en daarmee inzet) van de betrokken partijen te beïnvloeden.
Voordelen?
Er zijn veel voordelen te noemen. Een aantal zijn:
Structurele samenwerking tussen de betrokken organisaties en gericht op leefbaarheid en veiligheid. Hierdoor kan er
efficiënter en effectiever gewerkt worden.
Er ontstaat ruimte voor slimme oplossingen voor oude (onoplosbare) problemen
Het stimuleert creatieve oplossingen door de inbreng van ervaringsdeskundigen.
Voorkomen van het ‘kastje naar de muur’ effect.
Een kansrijke plek voor initiatieven van inwoners.
Voor wie?
Het gebiedsteam zet zich in voor alle inwoners van de wijken binnen haar werkgebied. Bewoners kunnen direct, dan wel
via de eigen wijkraad met vragen en ideeën over de leefbaarheid van de eigen woonomgeving bij het gebiedsteam terecht.
Er wordt altijd gezocht naar een oplossing waaraan de melder(s) zelf bijdragen. Het gebiedsteam is daarmee geen
klachtenbus maar een toolbox met als doel om te verbinden , faciliteren en ondersteunen.
Welke onderwerpen zijn geschikt?
Het gebiedsteam richt zich zowel op fysieke als sociale onderwerpen binnen het leefbaarheids- en veiligheidsdomein
van uw woonomgeving. Onderwerpen die binnen het gebiedsteam passen zijn:
Onderwerpen die meerdere inwoners treft.
Onderwerpen die betrekking hebben op tenminste één van de kernpartners en waarbij minimaal twee partijen betrokken
moeten worden
Onderwerpen die gericht zijn op een specifieke locatie, straat, buurt of wijk binnen het vastgestelde gebied en los staan
van de reguliere inzet (geen onderhoudsvragen zoals de bekende losse stoeptegel)
Complexe projecten (er is veel tijd en/of geld nodig of het betreft gevoelige zaken, etc.)
Voorbeelden:
Bewoners willen dat het pleintje achter hun woningen wordt opgeknapt (bewoners maken samen met het gebiedsteam
een plan en vragen samen met de wijkraad wijkbudget aan voor de realisatie)
Een voetbalkooi geeft overlast, een deel van de omwonenden wil dat deze weg gaat en een deel wil dat de kooi blijft
(melder wil een bijeenkomst organiseren, het gebiedsteam stelt ruimte beschikbaar)
Er zijn parkeerproblemen in de wijk. Hierdoor ontstaan volgens een aantal wijkbewoners onveilige situaties (melder wil
een wijkschouw organiseren, gebiedsteam gaat mee en zet daarna eventuele acties uit)
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PARKEREN OP DE MOSTERDHOF
Nieuwe situatie:
Het zal misschien niet iedereen zijn opgevallen maar sinds
enkele weken staan bij beide ingangen van de Mosterdhof
blauwe verkeersborden met een P en de tekst "parkeren in
de vakken". De tekst zelf behoeft weinig verdere uitleg. Wel
kan een korte toelichting dit verhaal en de geschiedenis
erachter meer verduidelijken. Al vele jaren zijn er klachten
over het parkeren in de Mosterdhof. Deze variëren van
parkeren op onoverzichtelijke of gevaarlijke plekken of het
soms ronduit hufterig parkeren. Met deze borden "parkeren
in de vakken" wordt duidelijk gemaakt waar en hoe wel en
waar en hoe niet kan en mag worden geparkeerd. Daarmee
moet het eerder genoemde parkeergedrag worden voorkomen. Het kan ook betekenen dat als er tijdelijk geen parkeervak vrij is, men iets verder in de wijk zal moeten zoeken
en daar parkeren. Overigens volgt binnenkort nog aanvullend een parkeerverbod voor een deel van de doorgaande
route van de Mosterdhof: het betreft het stuk tussen de
ingang bij Wieleman en de daarop volgende (onoverzichtelijke) bocht. Dit parkeerverbod zal in de Westervoort Post
worden aangemeld.
Handhaving:
Nu de parkeerborden zijn geplaatst, wordt de komende
periode gebruikt om iedereen aan deze nieuwe situatie te
wennen. Bij niet correct parkeren zal de chauffeur eerst
worden gewaarschuwd. Na de vakantieperiode (Westervoort in beweging), lopen de foutparkeerders wel het risico
van een 'boete'. Overigens gaat het begrip 'foutparkeerder'
verder dan alleen het parkeren buiten de vakken. De APV
van Westervoort geeft duidelijke regels welke voertuigen
binnen de bebouwde kom mogen worden geparkeerd.
Daarin zijn ook regels opgenomen die gelden voor bijvoorbeeld defecte voertuigen, caravans en andere kampeermiddelen maar ook voor diverse grote voertuigen. Voor
deze categorie geldt als beperking: niet langer dan 6 meter,
hoger dan 2,4 meter of breder dan 2,05 meter.

Geschiedenis:
De parkeerproblemen op de Mosterdhof spelen al jaren. Bij
start van de bouw begin jaren 70 hield niemand rekening
met de geweldige groei van het autobezit. Maar het aantal
auto's in de wijk groeide toch. Afgezien van het toegenomen
autobezit werden parkeermogelijkheden ook voor andere
doelen gebruikt: veel van de oorspronkelijke garages en
carports waren omgebouwd tot opslag, bedrijfsruimte of
schuur. Het leidde rond de eeuwwisseling tot de eerder
genoemde parkeeroverlast en andere parkeerproblemen.
Bij een inventarisatie in 2002 was er een tekort van minimaal
50 parkeerplaatsen. Naast dit tekort vormde de opzet van
de wijk een probleem. De centrale route slingert zich door
de wijk heen en kent daardoor vele onoverzichtelijke punten. Bovendien is de route aangelegd zonder trottoir en
bovendien niet overdreven breed. Dit zou voor iedere
weggebruiker moeten leiden tot voorzichtig weggedrag
(maar dat is niet altijd het geval). Overigens zijn de straten
in Struikendoorn zelfs nog smaller en ook daar wordt aan
de weg geparkeerd. De afgelopen jaren is gezocht naar
oplossingen. Er zijn vele bezwaren die een eenvoudige
oplossing in de weg staan. Zo zat geen van de betrokkenen
te wachten op een verplichting de auto in carport of garage
te plaatsen. Dat gold ook voor een systeem van parkeren
voor vergunninghouders (en daarvoor betalen). Andere
oplossingen hadden als nadeel grote financiële consequenties voor de gemeente en/of inleveren van het toch al
schaarse groen. In het project Groen & Parkeren Mosterdhof is gezocht naar een tussenweg. Waar het mogelijk en
financieel haalbaar was, zijn nieuwe parkeerplaatsen
aangelegd. Daarnaast heeft de gemeente onderzocht waar
langs de doorgaande route veilig en zonder overlast kon
worden geparkeerd en de afhandeling van (verstandige)
tegenliggers mogelijk was. Daarbij zijn o.a. de normen van
het CROW (breedte, bochten, etc.) gehanteerd. Dit deel is
nu voorlopig afgerond, maar de komende periode zal zeker
worden gekeken of deze oplossing werkt. De wijkbewoners
hebben de komende wijkinloop op 28 september de gelegenheid eventuele problemen maar liever eenvoudige
verbeteringen bij de wijkraad aan te melden.
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WIJKSCHOUW
De wijkraad MSW wil zich altijd verbeteren. Ons doel is dat
wensen en klachten van wijkbewoners bekend zijn, zodat
de wijkraad de eerste stappen kan zetten naar een oplossing. Natuurlijk gaat het dan over wijk, buurt of straatbelangen of andere structurele zorgen. Individuele zaken zijn een
verantwoordelijkheid voor de bewoners zelf. Daarvoor is
ook de servicelijn bedoeld. Als de wijkraad kennis heeft van
eerder genoemde wijk of andere zaken proberen wij als
wijkraad deze op de agenda/uitvoeringsplan van Openbare
Werken te krijgen. Over die agenda vindt jaarlijks overleg
plaats tussen Openbare Werken en de wijkraad. Daarbij
mag de wijkraad drie prioriteiten aandragen voor het komende jaar. Opname op de actielijst betekent in de praktijk
niet dat het ook in dat jaar gebeurt. Maar staat het eenmaal
op deze lijst dan blijven wij het actief volgen. In dat zelfde
kader zullen wij de realisatie van de afsprakenlijst Groen &
Parkeren Mosterdhof nauwlettend blijven volgen. Dat doen
wij ook met het vrachtautoluw maken van de IJsseldijk, de
veiligheid van de kruispunten Kerkstraat met de Maria van
Nassaustraat en met de Dorpstraat /Brugweg/ Zuidelijke
Parallelweg. Ook gaan wij ons actief inzetten bij de evaluatie van het hondenpoepbeleid om zo straten en plantsoenen schoner te krijgen.
Aanpak:
de uitvoering wordt nu gebaseerd op twee stappen, te weten
de wijkschouw en de wijkinloop. De eerstvolgende wijkinloop is gepland voor zaterdag 28 september. In de periode
voorafgaande aan de wijkinloop zullen een aantal wijkschouwen worden gehouden. Zo zijn recent wijkschouwen
gehouden op de wijk de Weem/de Waay en de eerdergenoemde ronde voor Groen en Parkeren op de Mosterdhof.
De resultaten worden (evt. met foto's) op de website www.
westervoortwijkraadmsw.nl geplaatst. Dan staan nog twee
wijkschouwen op het programma, te weten een in Struikendoorn en een rond de Kolk de Waay. Bij deze laatste wordt
samengewerkt de wijkraad Vredenburg-Emmerik. Bovendien wordt dan aandacht besteed aan de status van eerdere klachten van bewoners rond de Waay. (n.a.v. twee bijeenkomsten in 2012).
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Als dit proces is afgerond met de resultaten van de wijkinloop dan hopen wij dat alle wijkbewoners onze website
bezoeken. Zij kunnen dan zien of alle punten op de juiste
manier zijn verwerkt, dat voorkomt vooral misverstanden in
de toekomst. De mailbox wijkraadmsw@hotmail.com staat
altijd open voor vragen en commentaar: u krijgt altijd antwoord.
Plan Groen & Parkeren Mosterdhof:
Op 30 mei hebben vertegenwoordigers van de gemeente
en leden van de werkgroep G&P een laatste rondgang
gemaakt n.a.v. de komende afronding van dit plan. Daarbij
is gekeken naar de gewenste en de (financieel) haalbare
kwaliteit binnen het gemeentelijke beleid voor groen onderhoud. Op basis van de rondgang is een afsprakenlijst opgesteld. Deze kan vanaf 10 juni worden ingezien op de
website www.westervoortwijkraadmsw.nl . Eventuele vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar wijkraadmsw@hotmail.com. In deze rondgang is extra aandacht besteed aan het zogenoemde 'eerste hofje' of driehoek op de Mosterdhof. Binnen de eerder genoemde mogelijkheden wordt voor dit deel, waaraan nog geen (groot)
groenonderhoud is gepleegd, een plan van aanpak opgesteld. Uiterlijk op 28 juni is de uitkomst op de website te
lezen. Een evt. ontwerp zal later volgen en kan eveneens
worden bekeken op de website. Ook kunt u desgewenst uw
commentaar meedelen.
Speeltuin Mosterdhof:
Dit jaar wordt zoals eerder gemeld het project Groen &
Parkeren afgerond. Binnen dit plan past ook de renovatie
en de aanpassing speelvoorzieningen in de Mosterdhof.
Het bestaande speelruimteplan van de Westervoort is
hiervoor leidend. Inmiddels is wel gebleken dat vooral de
centrale/oude speeltuin het meest wordt gebruikt. Eind
september zal de gemeente een mogelijke oplossing of
aanpak presenteren. In de wijkkrant welke rond die tijd
verschijnt, zal hieraan aandacht worden besteed. Het is
mogelijk dat de presentatie plaatsvindt in combinatie met
de al geplande wijkinloop.

