Algemeen
• De jaarlijkse wijkinloop
Deze uitgave van de wijkkrant is bedoeld als uitnodiging voor de jaarlijkse wijkinloop. Zoals u
wellicht weet brengt de wijkraad MSW tweemaal per jaar huis-aan-huis een wijkkrant rond in
het gebied van Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem/de Waay. Wij willen u hiermee
interesseren voor zaken die spelen in de wijk, uw belangstelling wekken voor allerlei
ontwikkelingen en u meer te betrekken bij wijkzaken.
Een wijkkrant biedt alleen een momentopname, maar de ontwikkelingen gaan natuurlijk altijd
door. Daarom heeft de wijkraad heeft ook nog een website in de lucht:
www.westervoortwijkraadmsw.nl.
Op de website spelen wij in op actuele zaken. Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke
onderwerpen op de wijkraadsvergaderingen worden besproken. Ook de actiepunten die wij
met de gemeente hebben afgesproken staan op de website vermeld.
Via het mailadres: wijkraadmsw@hotmail.com kunt u ons altijd direct bereiken voor vragen of
opmerkingen. Op een vraag of opmerking geven wij binnen een week altijd antwoord.
Het belangrijkste is daarom dat de wijkraad ook uw standpunt kent en weet welke zaken u
bezighouden. Daarmee wordt voorkomen dat u achteraf moet melden een ander idee of
oplossing te hebben.
• De wijkinloop van 28 september
Deze wijkinloop is onze voornaamste activiteit in ons streven direct contact te houden met de
wijkbewoners. In persoonlijke contacten kunnen zaken beter en duidelijker worden
besproken. Gelukkig was er de afgelopen vijf jaar dat de wijkraad deze ochtend
organiseerde, altijd veel belangstelling van de bewoners. Daarom hebben wij weer het
volgende programma opgesteld.
Vanaf 10.00 tot 13.00 uur bent u welkom bij Wieleman. In de zaal is een vijftal 'stands'
ingericht. Drie van deze stands zijn bedoeld als contactpunten voor de wijken, zoals
Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem, de Waaij. Bij ieder van deze stands is een
wijkraadslid. Bij hem/haar kunt u terecht voor vragen of opmerkingen voor de betreffende
wijk. Uw vragen of opmerkingen worden daar genoteerd en daarbij vragen wij om uw
mailadres. Via de e-mail wordt u op de hoogte gehouden over de behandeling dan wel
afhandeling. Een vierde stand wordt ingericht voor de wijkagent Wiro Pillen. Bij hem kunt u
terecht over alle soorten vragen over de veiligheid in de wijk.
Bij de vijfde stand informeren wij u over alle andere zaken die het leefmilieu in onze wijken
kunnen beïnvloeden. Dat kan gaan over de industrie op de Kleefse Waard maar ook over de
bestemmingsplannen die de gemeente Arnhem ontwikkelt. Ook willen wij u op verzoek laten
zien hoe u gebruik kunt maken van onze site of andere meldingen via internet.
Om de sociale contacten te bevorderen, houden wij een doorlopende fotopresentatie van
Westervoort met soms unieke beelden. Het blijkt dan heel gezellig om onder het genot van
een kop koffie of thee weer eens te spreken over Westervoort en haar bewoners, zoals het
nu en vroeger was. Bovendien voeren wij actie voor de stichting zes minuten Westervoort.
Deze stichting zet zich in voor het realiseren en in stand houden van een dekkend netwerk
van defibrillatoren (AEDs) in onze gemeente. Met het rad van fortuin en andere acties
proberen wij die stichting te ondersteunen.
In het gebied van de wijkraad spelen op dit moment de volgende zaken.
• (Vracht)Verkeersluw maken IJsseldijk tot het spoortunneltje
De wijkraad vraagt al jaren om maatregelen die de IJsseldijk vanaf de Klapstraat tot het
spoortunneltje verkeers/vrachtautoluw te maken. Een dergelijke maatregel komt vooral de
kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers ten goede. Zeker als men zich
realiseert dat de IJsseldijk voor een deel is aangewezen als hondenuitlaatplaats. Bovendien
is de IJsseldijk uitmate geschikt voor een recreatieve zaken als een wandeling vanuit de
Mosterdhof. Voorlopig houdt de gemeente als planning aan dat de besluitvorming in oktober
wordt afgerond waarna de uitvoering zal volgen

• Snelheid op diverse wegen in de wijk
De wijkraad maakt zich zorgen over de snelheid op diverse straten in de wijken. Deze
bezorgdheid komt naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners. Vooral op de
Dorpstraat, Kerkstraat, Rijndijk en (het lange rechte eind in) de Waay rijden auto's vaak
sneller dan de aangegeven maximale snelheid van respectievelijk 50 dan wel 30 km/u.
Helaas zijn de 'overtreders' vaak de wijkbewoners die zo zelf de veiligheid van anderen en
zichzelf in gevaar brengen. De wijkraad heeft de gemeente gevraagd op diverse plekken
gedurende enige tijd een matrix-snelheidsbord te plaatsen. Daarmee hopen wij de
weggebruikers bewust maken van het eigen verkeersgedrag. Het zou jammer zijn als het
verkeersgedrag van enkelen het noodzakelijk maakt om dure en vaak gebruiksonvriendelijke
snelheidsremmende maatregelen te gaan aanbrengen.
• 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 volgen wij nog
steeds de realisatie van de afsprakenlijst Groen & Parkeren Mosterdhof. 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 wijkinloop en de
wijkschouw. In de periode voorafgaande aan de wijkinloop zullen een aantal wijkschouwen
worden gehouden. Zo zijn voor de zomer wijkschouwen gehouden in 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 binnen het gebiedsteam Westervoort-Noord
samengewerkt de wijkraad Vredenburg-Emmerik. Bovendien wordt dan aandacht besteed
aan de status van eerdere klachten van bewoners rond de kolk Waay. (n.a.v. twee
bijeenkomsten in 2012). 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.

Mosterdhof
• Het groen langs de Brugweg
1. Groenruimen aan het spoortalud.
Het is iedereen waarschijnlijk wel opgevallen: enkele weken geleden is al het groen langs
spoorwegtalud tot aan het viaduct volledig verwijderd. De wijkraad MSW heeft aan Prorail
opheldering gevraagd over deze onaangekondigde actie. Prorail heeft hierop geantwoord dat
zij haar excuses aanbied voor de slechte communicatie naar de omgeving. In het antwoord
vermeldde Prorail verder dat deze actie wel noodzakelijk was om de veiligheid op het spoor
te kunnen garanderen. Desgevraagd heeft Prorail de wijkraad een overzicht gestuurd waarin

de meeste vragen over dit onderwerp zijn terug te lezen. Prorail heeft ook gereageerd op de
conclusie dat met het verwijderen van het groen ook de geluidsbelasting op de Mosterdhof
was toegenomen. Daarbij meldde Prorail dat het proces van geluidsbeperkende maatregelen
wordt geleid vanuit Den Haag. De rijksoverheid bepaalt of een bepaalde locatie in
aanmerking geluidssanering. Ook over dit aspect heeft de wijkraad van Prorail een overzicht
ontvangen, waarin het geheel in een vraag-en-antwoord-document uit de doeken wordt
gedaan. De wijkraad bekijkt inmiddels wat de mogelijkheden voor onze wijken zijn. Beide
documenten (groensanering en geluidsanering) zijn geplaatst op de website. Indien u na
lezing nog aanvullende vragen of opmerkingen heeft bent u van harte welkom op de
wijkinloop.
2. Kappen c.q. grondig snoeien bomen langs fietspad Brugweg.
Al enige tijd geleden is gemeld dat de bomen aan het talud van de brugweg (bij het fietspad)
niet gezond zijn. Ook hierbij zijn veiligheidsaspecten in het geding. Daarom is een (redelijk)
ingrijpende snoeiactie in voorbereiding. Het tijdstip van het snoeien is op dit moment nog niet
bekend. Mogelijk dat dit wordt gecombineerd met de verbreding van het fietspad aan de
Brugweg. De datum wordt vooraf met de wijkraad gecommuniceerd. Deze informatie maken
wij zo snel mogelijk op de website bekend.
• Overige groen en speelaangelegenheden op de Mosterdhof
Groen.
Zoals is aangekondigd zal de reconstructie groen op de Mosterdhof aan het aan het eind van
dit jaar dan wel begin 2014 worden uitgevoerd. Daarmee zal de gemeente dit project na vijf
jaar eindelijk voltooien. Bij de wijkschouw Mosterdhof (te vinden op de website onder
documenten) zijn zowel de situatie per 30 mei 2013 als de komende acties vastgelegd.
Speeltuin.
Voor de renovatie van de speeltuin heeft op de bijeenkomst van 27 augustus de
meerderheid gekozen voor optie 1, de variant met de waterpomp (zes stemmen meer dan
optie 1) Verder zijn n.a.v. een aantal opmerkingen de volgende acties uitgezet: de
speeltoestellen zijn bij de leverancier besteld;
• Veel bewoners hebben gevraagd of een glijbaan mogelijk is. Deze was in het ontwerp
niet meegenomen. De leverancier zal de kosten van een glijbaan onderzoeken en
hoe bezien of dit kan worden ingepast. Mogelijk komt de glijbaan in de plaats voor
een ander speeltoestel, omdat er anders te weinig ruimte is;
• Een andere veelgestelde vraag is om een draaipoort te plaatsen, zodat de speeltuin
afgesloten kan worden. Dat wordt besproken in overleg met de leverancier van de
hekwerken, gelet op de mogelijkheden en kosten.
De levertijd van de speelvoorzieningen is 10 weken,, daarna worden deze geplaatst, dus
rond 20 november;
• Parkeermaatregelen Mosterdhof
In de vorige wijkkrant hebben wij u al geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het
parkeren in de Mosterdhof. De wijkagent, de BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) en
de wijkraad hebben al enkele keren een inventarisatieronde gemaakt over de Mosterdhof.
De conclusie is dat onder 'normale' omstandigheden ('s avonds na 19.00 uur) in de wijk voor
iedereen voldoende parkeermogelijkheden zijn. Dat hoeft natuurlijk niet altijd direct voor de
deur te zijn. De extra aangebrachte parkeermarkeringen op de doorgaande route zijn veilig
en zodanig aangebracht dat bochten en doorgangen vrij zijn. Ook zijn er voldoende
uitwijkmogelijkheden zijn bij tegemoetkomend verkeer. Mensen die menen hun auto wel in
bochten (buiten de vakken) te moeten parkeren, lopen daarbij het risico van een transactie.
Op de doorgaande route resteert een parkeerknelpunt: het gaat om de tweede ingang
Mosterdhof vanaf de bocht ter hoogte van nr 332 tot aan Wieleman. Deze maand is de
uitgifte gepland van een verkeersbesluit. Dit houdt een parkeerverbod in. De uitvoering kan
binnen zes weken van kracht worden.

Diverse wijkbewoners hebben de wijkraad gewezen op enkele knelpunten bij de
parkeermogelijkheden in/naar een drietal hofjes.
• het betreft de doorgang tussen nr 34 en 38 naar de nr 36 en 36a. Daar zijn geen
verdere maatregelen voor nodig: bij blokkeren van de doorgang kan de politie worden
gebeld.
• Een tweede knelpunt is de parkeergelegenheid achter de huisnummers 46 t/m 76.
Mogelijk dat daar in overleg met de bewoners een oplossing kan worden gevonden.
Deze oplossing moet zowel de bereikbaarheid van de aanwezige garages
garanderen als dat er maximale parkeermogelijkheden ontstaan.
• Een laatste punt is de doorgang tussen de nummers 165 - 179 (en volgende
nummers). Deze straat, (doorgang tussen de huizen) is te smal om daar aan beide
zijden auto's te parkeren. Zo blijkt het voor te komen dat bij veel bezoekers in dit
gedeelte (bijvoorbeeld bij verjaardagen) geparkeerde auto's de parkeerplaats achter
onder meer de huisnummers 69 t/m 91 blokkeren. Het zal duidelijk zijn dat als ergens
een doorgang wordt geblokkeerd dit een risico is voor de omgeving. Denk maar aan
situaties waarin de hulpdiensten worden opgeroepen, want dan telt iedere minuut.
Graag zou de wijkraad met de omwonenden willen nadenken over een oplossing. Dat
zou al kunnen bij de komende wijkinloop. Alle goede ideeën zijn welkom.
Tot slot zijn bij de rondgang nog twee andere zaken gebleken.
• Ten eerste dat het niet ieder chauffeur is gegeven de auto goed te parkeren.
Diverse voertuigen stonden echt scheef, (te) ver van de stoeprand, buiten de
vakken of zelfs op het trottoir/in het plantsoen. Het moet toch een kleine moeite
zijn dit wel goed te doen: wie de schoen past, trekt hem aan.
• Ten tweede dat kennelijk niet iedereen de APV van Westervoort kent voor het
parkeren van voertuigen aan de openbare weg. De APV geeft duidelijke regels.
Deze regels betreffen ondermeer 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.
Op onze website www.westervoortwijkraadmsw.nl is onder de knop documenten een
duidelijke samenvatting opgenomen.

Struikendoorn
• Speelmogelijkheden in de andere delen van MSW
De wijkraad heeft het afgelopen jaar slechts een vraag ontvangen over de speellocatie aan
de Molenlaan. Daarom vraagt de wijkraad zich af of die locaties hetzij onbekend of niet
gebruikt wordt. Of dat iedereen die daar gebruik van kan en wil maken tevreden is over de
huidige voorzieningen. De komende wijkinloop is een goede gelegenheid om de mening van
potentiële gebruikers te horen.
• De 'diepe' goten in de Kloosterdreef .
Op de Kloosterdreef ligt bij de fietsstrook de goot (zwarte stenen) enigszins verdiept. Op
enkele plaatsen is dat te diep. Daar bestaat het risico dat fietsers uit balans raken en kunnen
slippen. Op korte termijn wordt deze situatie ter plaatse door de gemeente verbeterd. De
wijkraad zal u over de voortgang op de hoogte houden.
• Kermis
In deze periode ontvangen iedere aanwonende van het kermisgebeuren aan de Dorpstraat
weer de flyer over de Kermis. Op de wijkinloop hebben wij een overzicht van de indeling aan
de Dorpstraat. Hier kunt u ook nog aanvullende vragen stellen over de Kermis. Voor
bewoners aan de Dorpstraat wordt de ontheffing voor het verkeer door de Dorpstraat voor
Donderdag bij u bezorgd. Bovendien kunt u weer na de Kermis weer opmerkingen, klachten

en vragen sturen naar wijkraadmsw@hotmail.com. Deze opmerkingen worden verwerkt in
onze Kermisevaluatie.
• Parkeerplaatsen bij het Kerkhof aan Kerkstraat
De daar aanwezige parkeerplaatsen zijn te kort om (alle) auto's veilig te laten parkeren. Staat
de auto veilig en vrij in het vak langs de rijbaan, dan is het voetpad door voetgangers, maar
zeker door mensen met een kinderwagen of een rollator niet te gebruiken. Deze moeten dan
over de rijbaan lopen of tweemaal de drukke kerkstraat oversteken. Wordt het voetpad op
circa een meter vrijgehouden dan steken de geparkeerde auto's (al dan niet met een
trekhaak) uit over de rijbaan en fietsstrook: een gevaarlijke situatie. De wijkraad heeft de
gemeente voorgesteld de parkeermarkering aan te passen zodat beide situaties zich niet
meer voordoen. De gemeente heeft deze oplossing in onderzoek.
• Verbreding fietspad langs de Brugweg
Het fietspad langs de Brugweg wordt verbreed of zoals dat heet op norm gebracht. Dit
fietspad is immers bedoeld als onderdeel van de fietssnelweg tussen Zevenaar en Arnhem.
De wijkraad heeft in dat kader speciaal aandacht gevraagd voor de opgang vanaf de
IJsseldijk -Mosterdhof, halverwege de Brugweg. Als het fietspad daar ter plaatse wordt
verbreed, ontstaat voor de fietsers van (maar ook naar) de IJsseldijk - Mosterdhof een lastige
(en onveilige) draai om hun route te kunnen vervolgen. Bij de aanbesteding heeft de
gemeente aangegeven voor dit onderwerp speciaal aandacht te geven. In week 35 volgt
hierover uitsluitsel. Op de website zal de wijkraad de verdere ontwikkelingen melden.
Het verbredingproject is inmiddels aanbesteed. De gemeente verwacht dat de realisatie
gefaseerd zal plaatsvinden tussen de derde week van september en het voorjaar van 2014.
In dit project is Westervoort vroeg in planning opgenomen. Het project zelf heeft geen
consequenties voor het groen aan de Brugweg. De eventuele maatregelen vallen zoals
gemeld onder een ander actie i.v.m. de kwaliteit van de aanwezige bomen.
• Verkeersveiligheid kruispunt Brugweg-Dorpstraat-Kerkstraat
Bij de herinrichting van dit kruispunt is onvoldoende rekening gehouden met zowel het
gedrag van fietsers als de afwikkeling van het fietsverkeer. Daarbij is het advies van de
wijkraad in de wind geslagen. Er is bijvoorbeeld geen veilige route van de Dorpstraat-Oost
en zuidelijke Paparallelweg naar de Dorpstraat-West. Maar andersom hebben sommige
(brom)fietsers een gevaarlijke route gevonden om het verkeerslicht te omzeilen. Ook is een
'alternatieve' route bedacht om van de Kerkstraat naar de Brugweg en visa versa te komen.
Men hoeft maar vijf minuten op het kruispunt te kijken om diverse potentieel gevaarlijke
situaties voor zich te zien gebeuren. Om de truc met de U-bocht (gevaarlijk negeren van het
verkeerslicht) te voorkomen, zullen ter hoogte van het politiebureau tot ingang villa Wyborgh
'ribbels' worden aangebracht De planning voorziet realisatie in oktober van dit jaar. Daarmee
zijn niet alle potentieel gevaarlijke situaties opgelost. De wijkraad heeft enkele ideeën
ontwikkeld maar wil deze graag met de wijkbewoners bespreken. Wij sluiten zeker niet uit
dat er geen betere mogelijkheden zijn.

