Notulen vergadering Wijkplatform Elst Noord (WPEN) d.d. 29-05-2019
Aanwezig:
Willy Peters, Joop de Wolf, Hans Holtrop, Ans Coenen, Theo van Beuningen, Jan Bouwknegt,
Tonny Theloosen, Feike Vlas, Erna van Zadelhoff, Marjolein Smaling (wijkagente Elst Noord),
Merijn v.d. Mooren (gemeente Overbeutwe), Tanja Vollebregt
Afwezig:
Jos Lagerweij (m.k.)

1) Willy opent de vergadering, en stelt Joop de Wolf voor. Hij is een nieuw lid van WPEN.
2) Vaststellen agenda: Agendapunt 5 vervalt, deze wordt naar de volgende vergadering getild.
3) Goedkeuring Notulen: Geen op- of aanmerkingen op de notulen van 27-02-2019, ze zijn
bij deze goedgkeurd.
4) Mededelingen:
*) voorzitter (Willy): diverse mededelingen zijn al via de mail gestuurd ter kennisgeving.
*) Secretaris (Theo): geen mededelingen.
*) Penningmeester (Theo): geen mededelingen.
*) Marjolein: Ria Bernardus wordt de wijkagent voor Elst Noord. Marjolein blijft ons
aanspreekpunt bij de politie.
*) Merijn: # Vivare gaat de buurt in: 1 – spreekuur in Huis van de Wijk
2 – huizen isoleren
3 – medewerkers gaan huis-aan-huis: hoe leeft u hier,
hoe woont u hier.
4 – Elke Kop-Jansen (wijkconsulente) als
contactpersoon.
# Na de zomer/einde van het jaar wordt er door de gemeente een profiel van Elst
gemaakt (hoeveel mensen, problematiek, etc. etc.). Dit gebeurt d.m.v.
interviews en vragenlijsten.
# Het Huis van de Wijk is nog zoekende m.b.t. wel of niet passende dan wel
geschikte invulling.
5) Uitleg over project Handig:
Dit wordt naar de volgende vergadering getild.
6) Voortgang Dorpsraden en Wijkplatforms (Merijn):
Merijn maakt zich zorgen om de toekomst van de wijkplatforms:
a) aansluiting met de buurt
b) de leeftijd van de leden.
c) misschien moet het anders van opzet.
Jan vertelt dat het overal moeilijk is om vrijwilligers te vinden, zéér zeker jonge(re)! Als voorbeeld
geeft hij het Kerkmuseum. Deze heeft Stichting Sesam in de arm genomen om dit probleem op te
lossen. Dit zou ook kunnen voor WPEN, want als de gemeente prijs stelt op dorpsraden en
wijkplatforms is dit een goede optie. Bij het Kerkmuseum werkt dit, dus zou dit ook voor WPEN
kunnen werken. Hoe werkt Stichting Sesam: zij inventariseert, en komt daarna met een evaluatie.
Feike vindt dat het Kerkmuseum verschilt van WPEN. Het Kerkmuseum is een vastomlijnde
organisatie, met duidelijke taken. Het WPEN springt in op actuele zaken, die zeer divers zijn.

Tanja vraagt waarom de wijkplatforms en dorpsraden ooit in het leven zijn geroepen. Hier komt
geen duidelijk antwoord op, maar blijkbaar is er een verschil ontstaan in de verwachtingen van de
gemeente t.o.v. de wijkplatforms c.q. dorpsraden. Dat moet boven water komen. Ans refereert aan
het feit dat het WPEN een stichting is, met statuten. Deze zijn tot stand gekomen na 3 jaar overleg
met de gemeente Overbetuwe d.m.v. een convenant.
7) Bronbemaling nieuwbouw aan de Pr. Irenestraat (Jan):
Door de droge zomer van vorig jaar is de grondwaterstand behoorlijk gezakt. Dit is nietaangevuld in
de droge winter, waardoor de grondwaterstand nog steeds laag is. Is daarom de bronbemaling wel
verantwoord? Er wordt immers nog meer water aan het grondwater ontrokken om vervolgens in het
riool te verdwijnen. Het antwoord van de gemeente: men houdt dit in de gaten. Merijn voegt daar
aan toe dat als iemand twijfels heeft (bijv. verzakking van huis) kan/mag men contact opnemen met
de bouwer. Voor info hierover zie het bord bij de bouwplaats.
8) Rondgang met de Brandweer over foutief parkeren (Willy en Tanja):
29 april j.l. hebben wij 's avonds een rondgang door Elst gemaakt met de TAS (= Tank Auto Spuit)
om knelpunten in kaart te brengen, visueel gemaakt door foto's. Het viel nog wel mee volgens de
brandweerlieden, waarschijnlijk omdat het meivakantie was. We houden dit goed in de gaten, maar
zijn eigenlijk wel benieuwd wat de gemeente met deze informatie doet/gaat doen.
9) Voortgang veilige schoolomgeving (Jos en Willy):
VVN heeft in samenwerking met de oudercommissies een enquête opgezet. Wordt vervolgd.
10) Voortgang zeer gevaarlijke situatie Milieustraat en werf (Jos en Willy):
Niet alleen de situatie aan de Grote Molenstraat heeft onze aandacht, maar ook de uitrit aan de
Korte Helster waar de Brandweerkazerne is gesitueerd. Op 12 juni hebben Willy en Jos een gesprek
met de wethouder hierover. Wordt vervolgd.
11) Uitnodiging/kennismaking door WPEN voor de nieuwe burgermeester (Merijn en
Willy):
Merijn vertelt dat de burgermeester geen vastomlijnd inwerkprogramma heeft. Het beste is daarom
om contact op te nemen met het bestuurssecretariaat met en uitnodiging. Ans vertelt dat ze naar
anleiding van haar interview met de burgermeester al een balletje heeft opgegooid.
12) Wat er verder ter tafel komt:
Ans: 27 mei was de Poli Zuid informatie avond. Eind september komt er en informatie
avond voor de wijkplatforms.
Feike: # “Social Ontmoeten” is een redelijk succes.
# Valburgseweg: De erfpacht van het Rentambtperceel (= naast en achter Pianorama)
is over 2 jaar afgelopen. Afgesproken is dat het perceel schoon moet worden
opgeleverd, d.w.z. dat de boomgaard, huizen, etc. weg moeten. Naar alle
waarschijnlijkheid wordt het perceel hierna bebouwd.
De voorzitter sluit de vergadering.
De eerstvolgende vergadering is woensdag 25 september 2019 om 19.30 uur.
Notulist: Tanja Vollebregt

