Nieuwsbrief december 2012
Wat betekent het Wijkplatform Elst Noord
voor de inwoners van deze wijk.
Hallo inwoners van Elst en in het bijzonder de inwoners van het werkgebied van Wijkplatform Elst
Noord (WPEN). Wij zullen in deze nieuwsbrief ook regelmatig de Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt
(LBG.KB) noemen, waarmee wij hebben afgesproken meer samen te werken. Dit omdat beide
verenigingen vaak hetzelfde doel nastreven: de leefbaarheid.
In deze nieuwsbrief willen wij nog eens aangeven waarmee wij in 2012 bezig zijn geweest. Tevens
hebben wij wat informatie die voor u belangrijk kan zijn richting gemeente Overbetuwe.
Wat wij trouwens niet mogen vergeten is dat het Wijkplatform Elst Noord op 12-12-2002 officieel is
opgericht.
Hieronder treft u een opsomming aan van de belangrijkste zaken waarmee wij, maar ook de
Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt, bezig zijn of bezig zijn geweest.
 Verkeersveiligheid, o.a. gekleurde zogenaamde fietspaden in de Koningin Julianastraat – de Kist
en Prins Hendrikstraat. Het instellen van diverse eenrichtingswegen, op en afritten voor
kinderwagens, rollators, scootmobielen, losliggende stoeptegels meestal veroorzaakt door
boomwortelgroei.
 De WOP-dagen (WerkOpruimPloegen) van woningcorporatie Vivare, waarbij wij onze tent
beschikbaar stelden.
 Over de tent gesproken, deze tent wordt het hele jaar door diverse scholen en instellingen,
gelegen in het gebied Elst-Noord, van ons geleend. Op onze website leest u alle bijzonderheden
omtrent het uitlenen van deze tent.
 Hulp aan KSE (KinderSpeelweekElst) door middel van eerdergenoemde tent. Tevens hebben
onze voorzitter en secretaris/penningmeester zich voor het volgend jaar aangemeld als
vrijwilliger bij de KSE.
 Verder hebben wij zitting in:
 Klankbordgroep Centrumplan Elst
 Straatnaamcommissie gemeente Overbetuwe
 Werkgroep Park Lingezegen
 Werkgroep vernieuwing riolering en verkeersmaatregelen nieuwe AH aan de
Valburgseweg, cq. Kokkeland
 Werkgroep Noord-Tangent
 Werkgroep Alcohol en Drugs op scholen.
 Ook hebben wij nu eindelijk, met prima medewerking van de gemeente Overbetuwe, het
uitstallingsbeleid
onder
controle.
Doordat
we
in
Elst
een
eigen
BOA
(BijzonderOpsporingsAmbtenaar) hebben gekregen is het voor deze BOA goed te overzien en te
controleren.

 Dag voor jong en oud op de Gemeentewei De Molenberg, georganiseerd door o.a. de gemeente,
de Uitvlucht (jongerenwerk), Stuw, Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt, Wijkplatform Elst Noord
en niet te vergeten de hoofdsponsor C1000 Macleane.
 Dan hebben we ook nog de jaarlijks terugkerende plaatsing van de kermiswagens, samen met de
gemeente, door onze coördinator (Theo) weer goed geregeld.
 Wij hebben tevens tijdens de jaarlijkse zomergesprekken met de gemeente Overbetuwe het
nieuwe maai- en hondenpoep opruimbeleid van onze gemeente aan de kaak gesteld. Er is
afgesproken dat een van onze bestuursleden (Theo) toezicht gaat houden, samen met een
medewerker van de gemeente.
 Bezoek voor verdere informatie onze website www.wpnelst.nl
 Vivare heeft in de wijk De Helster een pilot gestart met de naam: BUREN IN ACTIE. Wanneer dit
een succes wordt zullen ook de andere daarvoor in aanmerking komende wijken in Elst door de
woningcorporatie Vivare worden benaderd.
Wij willen u er op wijzen, dat u altijd de gemeente moet bellen als er overlast is met het grasmaaien,
hondenpoep, en dergelijke, omdat zij zonder meldingen geen actie kunnen ondernemen.
Zonder de hulp van onze inwoners kunnen wij ook niet alles regelen, denk hierbij aan de
woorden van onze scheidende burgemeester mevr. E. Tuijnman: jullie zijn onze ogen en oren.
Wij bedanken de gemeente Overbetuwe, omdat die toch de medewerkers die wij als platform
nodig hebben, beschikbaar stelt. Ook de Politie en Vivare mogen wij hierbij niet vergeten te
noemen.
En het grote Nieuws, dat wij u zeker niet willen onthouden is, dat het Team van Wijkplatform
Elst Noord voor de tweede achtereenvolgende maal de Grote Elster Dorpsquiz heeft
gewonnen.
Team namens het bestuur van harte proficiat met deze geweldige prestatie en op naar de
derde maal !!!
Zo ziet u dat wij als Wijkplatform Elst Noord niet stilzitten. Mocht u eventueel belangstelling
hebben om eens een vergadering bij te wonen, dan bent u van harte welkom. Wel graag even van
te voren melden aan de secretaris.
Het bestuur van Wijkplatform Elst Noord
voorzitter:
Willy Peters
secretaris/penningmeester: Theo van Beuningen
2e secretaris + pr:
Ans Coenen
2e penningmeester:
Erna van Zadelhoff

tel. 374394
tel. 374614
tel. 351001
tel.376070

wammus12@hotmail.com
theovanbeuningen@kpnmail.nl
coenen88@hetnet.nl
fritsenerna@upcmail.nl

Deze foto is gemaakt van diverse leden van Wijkplatform Elst Noord op 20 november 2012.

Vergaderschema 2013
dinsdag 15 januari 2013

dinsdag 25 juni 2013

dinsdag 19 februari 2013

dinsdag 24 september 2013

dinsdag 26 maart 2013

dinsdag 29 oktober 2013

dinsdag 23 april 2013

dinsdag 26 november 2013

dinsdag 28 mei 2013

dinsdag 17 december 2013

Plaats: gebouw Huurdervereniging
Overbetuwe
Verdistraat 27 A
Aanvang 20.00 uur
De vergaderingen zijn voor iedereen
toegankelijk, dus iedereen is van harte welkom.
Graag eerst even aanmelden bij de secretaris i.v.m. de beschikbare vergaderruimte.

Vrijwilligers gevraagd.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van Elst.
Om te weten wat het zoal inhoudt is het wellicht een idee om eens een vergadering van het
Wijkplatform bij te wonen.
Colofon:
Uitgegeven door het Wijkplatform Elst Noord
Voor informatie of reacties kunt u zich wenden tot de secretaris:
Theo van Beuningen
De Kist 25
6661 CZ Elst
tel. 0481-374614
Redactiecommissie:

Ans Coenen
Erna van Zadelhoff

Wijkplatform Elst Noord wenst u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2013.

Hallo, mijn naam is Bonnie Thomassen en ik ben de wijkagent van Elst Noord. In Elst werk ik samen
met mijn collega wijkagenten Frans Nijholt en Theo Overgoor.
Op 20 november heb ik samen met mijn collega van de basis politiezorg een presentatie gegeven aan
wijkplatform Elst Noord over het integrale project “vernielingen rondom oud en nieuw”
In de gemeente Overbetuwe en Lingewaard is afgelopen jaren veel schade aangericht rondom de
jaarwisseling. Prullenbakken, verkeersborden en andere objecten zijn vernield door vuurwerk.
Onacceptabel vinden wij als gemeenten en politie! Daarom werken wij intensief samen om deze
vernielingen te voorkomen.
In samenwerking met de gemeentelijke toezichthouders en jongerenwerkers gaat de politie intensief
zichtbaar en onzichtbaar surveilleren en een zero-tolerance beleid voeren tegen overlastgevers.
Daarbij wordt de hulp ingeroepen van inwoners van beide gemeenten. Hen wordt gevraagd alert te
zijn op overlast en vernielingen en dit door te geven aan de politie. Bewoners van wijken waar
voorgaande jaren veel is vernield, worden hiervoor persoonlijk benaderd. In de aanloop naar de
jaarwisseling gaat de politie meldingen, aangiften en getuigenverklaringen van bewoners over
overlast met voorrang behandelen.
Met dit project hoop ik, als wijkagent, dat de burgers beseffen dat het vreemd is als er goederen
worden vernield door bijvoorbeeld vuurwerk en dat zij het bij de politie melden als zij er getuige van
zijn geweest. Zo vergroten we de pakkans van daders en verhogen we leefbaarheid en de veiligheid.
Bent u getuige van een vernieling of ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde
en bel 112. Het is hierbij belangrijk dat u ons zoveel mogelijk informatie geeft:






locatie
kenmerken van de mogelijke dader(s) zoals man of vrouw, lengte, haarkleur, soort en kleur
kleding
de eventuele vluchtrichting
omschrijving van het eventuele vervoermiddel.
film of fotografeer met uw mobiel.

Samen met u kunnen we de daders op heterdaad betrappen en de schade op hen
verhalen.

Bereikbaarheid.
Mogen wij op u rekenen? Op de volgende manieren kunt u de politie bereiken:





112 wanneer u getuige bent van een misdrijf of een verdachte situatie.
0900-8844 voor niet spoedeisende zaken, bij vragen, problemen of meldingen waarbij geen
zwaailichten nodig zijn.
0800 700, wanneer u anoniem wilt blijven.
mail desbetreffende wijkagent. Ga naar www.politie.nl en zoek uw wijkagent.

De politie neemt uw melding altijd serieus en stelt u op de hoogte van het resultaat van uw
melding. Rondom de jaarwisseling kan het druk zijn, waardoor er niet altijd direct politie
beschikbaar is. Er wordt dan op een later tijdstip contact met u opgenomen.

