CONCEPT VERSLAG JAARVERGADERING 2014
Woensdag 11-02-2015
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering en bedankt onze vorige voorzitter Ton
Snellenburg voor alle goede werkzaamheden van de afgelopen jaren. Per 01-02-2015 heeft Guus Dicker de
voorzittershamer overgenomen. Er verandert verder weinig. Guus overhandigt Ton een pen en bloemen voor
zijn vrouw Marie Snellenburg.
2. Verslag jaarvergadering 2013
Blz. 2 Verkeer
Petra Jacobs zegt dat in de Troelstrastraat tussen de Elzenstraat en de Dr. Schaepmanstraat de uitstulpingen
weggehaald zijn. Er wordt sindsdien daar erg hard gereden. Petra Jacobs vraagt of het Wijkplatform Velp-Zuid
daar naar wil kijken?
Guus Dicker speelt de vraag door naar Dick Eskes van de gemeente Rheden. Hij is aanwezig in de zaal. Dick
Eskes zegt dat het een 30 km weg is en dat er tijdens de verbouwing nog niets gedaan kan worden, maar
daarna kunnen er maatregelen genomen worden.
Petra Jacobs vermeldt dat de planning die Dostal Wegenbouw in een brief aan de omwonenden doorgegeven
heeft niet klopt. Guus Dicker geeft aan dat dit komt door de weersomstandigheden. WPF heeft geen contact
gehad met de gemeente Rheden hierover, omdat het WPF daar geen invloed op heeft. Dick Eskes geeft aan
dat de informatie hierover niet via de Gemeente Rheden loopt, maar via de aannemer.
Blz. 5 Rondvraag laatste alinea/huishoudelijk reglement
Petra Jacobs stelt een vraag namens Henny Blumink (niet aanwezig) Waarom staat het huishoudelijk reglement
nog niet op onze website?
Antwoordt onze voorzitter: Wij zijn daar nog niet aan toe gekomen.
3. Financieel verslag 2014
Het financieel verslag ligt bij de penningmeester ter inzage.
4. Verslag kascommissie
Guus Dicker leest het verslag van de kascommissie voor.
Mevrouw Petra Jacobs en de heer Paul Roelofsen hebben samen de kas gecontroleerd. Zij hebben
steekproeven genomen en de bevindingen waren goed. De boeken zijn weer overgedragen aan de
penningmeester.
Als er mensen zijn die het financieel verslag willen inzien kunnen zij contact opnemen met het secretariaat.
5. Verkiezing kascommissie
Mevrouw Petra Jacobs is niet meer herkiesbaar, aangezien zij nu 2 jaar de kas gecontroleerd heeft. De heer
Paul Roelofsen is herkiesbaar en is bereidt het volgend jaar nog een keer te doen. Als nieuw kascontrole lid
heeft zich de heer Teun Lubbers aangemeld.
6. Verslag van de activiteiten van het WPF 2014
VERKEER
Werkgroep leden: Riet Rutten en Johan Florijn
In 2014 hebben wij weer veel aandacht besteed aan het verkeer in de wijk.
Eind 2013 zijn wij gestart met een enquête op onze site over het voornemen van de gemeente om
tweerichtingsverkeer in te stellen in een deel van de Graaf Ottostraat.
98 bewoners uit de wijk hebben gereageerd en daarvan waren er 92 tegen tweerichtingsverkeer. Op 17 maart
2014 hebben wij de uitslag aangeboden aan toenmalig wethouder Ron König en uit de reactie van de gemeente
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bleek dat het toch wordt doorgezet. (de reactie van de gemeente is na te lezen op onze site:
www.wijkplatformvelpzuid.nl )
Ook zijn wij samen met de bewoners van de Titus Brandsmastraat op zoek naar een oplossing voor het
parkeren en om de doorgang van deze straat te verbeteren. Wij hebben d.m.v. een enquête/vragenformulier die
we verspreid hebben onder de 27 bewoners gezamenlijk gezocht naar een voorstel voor een oplossing. De
uitkomst van deze is dat 15 bewoners bereid zijn tot maximaal één meter van hun voortuin in te leveren, 4
bewoners niet en 6 bewoners de stoep willen versmallen, 2 bewoners waren niet thuis bij het ophalen. Deze
uitslag is 14 juli 2014 aangeboden aan wethouder Ron Haverkamp van verkeer en is zeer positief ontvangen en
gaan dit meenemen naar het onderzoek wat mogelijk is.(deze actie en de reactie van de gemeente is na te
lezen op onze site onder WIJKNIEUWSdigitaal nr.3 september 2014)
Wij houden de bewoners van de Titus Brandsmastraat via nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Op de Zuider Parallelweg is op 10 juli 2014 een schouw gehouden naar aanleiding van klachten van de
bewoners en na vragen van het Wijkplatform over de te smalle weg en het parkeren. De gemeente heeft als
proef tijdelijke parkeervakken, deels op de stoep en op de straat met verf aangebracht in afwachting van een
definitieve oplossing.
Tevens houden wij een paar maal per jaar contact met Veilig Verkeer Nederland afd. Rheden-Rozendaal, om
knelpunten en onveilige situaties in Velp-Zuid met hen door te nemen.
BOOM EN GEVELTUINTJES
Werkgroep leden: Riet Rutten en Ton Snellenburg
In de maand juni zijn de mensen van het GROENTEAM weer alle boom- en geveltuintjes en de bloembakken
langs geweest en de tuintjes die niet werden bij gehouden en/of waar geen planten meer instaan, daar hebben
wij contact met de bewoner mee op genomen of zij nog wel een boom- en/of geveltuintje of bloembak willen
hebben. Met deze zogenaamde nulmeting is de lijst van de boom en geveltuintjes en de bloembakken weer bij
gewerkt. Er is tussen de afd. Rayonbeheer van de gemeente en het Wijkplatform afgesproken om één maal per
jaar bij elkaar te komen.
Het Wijkplatform maakt 2 à 4 x per jaar een rondgang langs de boom en geveltuintjes en bloembakken om te
kijken hoe het er uit ziet. In 2015 wordt eind maart de eerste ronde gemaakt zodat in april het resultaat bekend
is. Worden ze goed onderhouden en er is ruimte voor nog wat planten dan kunnen de mensen die de tuintjes
onderhouden kiezen uit een lijst met foto’s van een viertal planten voor in de tuintjes. Het Wijkplatform Velp-Zuid
start een eigen actie om de goed onderhouden tuintjes elk jaar te waarderen met een zakje bloembollen.
Door deze veranderde werkwijze komt de jaarlijkse ‘GROENMARKT’ te vervallen.
Heeft u ook belangstelling om een boom- en/of geveltuintje te onderhouden en vraagt u zich af of dat bij u kan,
neem dan contact op met een van onze leden via info@wijkplatformvelpzuid.nl
HONDENPOEP
Werkgroep leden: Riet Rutten
Dat heeft ook in 2014 onze aandacht gehouden en er zijn straten waar het effect duidelijk zichtbaar is dat er
hondenpoepbakken in de omgeving staan, maar we moeten ook eerlijk toegeven dat je in sommige straten
goed moet uitkijken wil je er niet in trappen. Wanneer de herinrichting van de straten gereed is gaan we samen
met het rayonbeheer kijken waar er hondenpoepbakken bij geplaatst kunnen worden.
We moeten wel met zijn allen willen meewerken om in een schone omgeving te willen leven en wonen.
ROTTE PLEKKEN
Werkgroep leden: Johan Florijn en Riet Rutten
In de zomer van 2014 zijn onze 2 werkgroep leden van het Wijkplatform weer voor een gesprek naar de
wethouder gegaan om opnieuw aandacht te vragen voor de “Rotte plekken” in Velp-Zuid en dan vooral voor de
locatie hoek Alexandersraat/Zuider Parallelweg.
Op dit moment staat op de lijst:
Onbebouwd terrein aan de Annastraat 20 (voorheen autoshowroom Oudakker).
Het Wijkplatform heeft inmiddels contact opgenomen met Bumè en gevraagd om het terrein op te
schonen. Inmiddels is er een bouwvergunning afgegeven voor 2 huizen.
Be- en onbebouwd terrein “Record” aan de IJsselstraat/Kerkallee 21.
Gemeente en projectontwikkelaar zijn bezig met plannen voor herontwikkeling van het “Record” terrein,
het Wijkplatform heeft hierover contact met beide partijen. Projectontwikkelaar heeft aangegeven meer
tijd nodig te hebben. (2 jaar)
Gedeeltelijk gesloopte woningen in de IJsselstraat 80 en 82. Dit is particulier terrein, nu geheel
onbebouwd en daardoor opnieuw verloedering door onkruid.
Bedrijfsgebouw voorheen “Lamberts” hoek Zuider Parallelweg/Alexanderstraat. Burgemeester en
wethouders van Rheden hebben bekend gemaakt dat voor deze locatie een bestemmingsplan wordt
opgesteld om de realisatie van 7 woningen mogelijk te maken.
OPGELOST
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Winkelpand IJsselstraat 41. Het winkelpand is verbouwd en sinds juli 2011 weer in gebruik.
Bedrijfsgebouw “de Kat” kerkallee 4-6 Bouwval is gesloopt nieuwbouw is voltooid.
Ook in 2015 blijven wij waken voor “verrommeling” in Velp-Zuid en zullen wij deze te allen tijde onder de
aandacht brengen.
Het WIJKNIEUWSdigitaal
Dat is de naam van onze nieuwsbrief die wij uitbrengen onder eigen redactie en hierin willen wij laten weten
waar wij zoal mee bezig zijn en wat wij willen doen samen met u in de wijk.
Eind 2013 hebben we besloten om het Wijknieuws alleen nog digitaal vier keer per jaar te laten verschijnen en
de eerste uitgave van 2014 is begin februari verschenen en inmiddels zijn er in 2014 vier uitgave geweest en op
onze site te lezen onder nieuwsbrief WIJKNIEUWSdigitaal. Op verzoek sturen wij het Wijknieuws per mail naar
u toe en het is ook mogelijk op verzoek om een papieren versie te ontvangen.
GEËRFDENPARK
Werkgroep leden: Guus Dicker
Sinds de opening van het park zijn wij constant bezig met te kijken wat wij samen met bewoners en de
gemeente kunnen realiseren in het park.
Het basketbal veld is in het voorjaar van 2014 belijnd maar helaas is het basketbalbord in de zomer vernield.
Het Wijkplatform heeft uit het ‘Wijkvernieuwingsbudget’ een nieuw bord aan kunnen schaffen en dit is door
rayon beheer van de gemeente in augustus geplaatst.
Ook hebben wij gevraagd of er meer verlichting in het park kan komen, daar zijn wij op dit moment mee in
gesprek met de gemeente.
Er komen ook klachten binnen over het gebruik van het Hans Driessen pad in het park, dit is een voetpad (zie
borden) dus geen brom - en/of fiets pad.





Reactie uit het publiek
Johan Florijn vindt dat er iets meer activiteiten plaats moeten vinden in het Geërfdenpark en ook meer
verlichting en bankjes voor ouderen. Het moet iets levendiger gemaakt worden.
Janneke Penterman antwoordt dat het moeilijk is mensen te krijgen die de kar willen trekken.
Guus Dicker zegt dat het park blijft zoals het is, want er zijn moeilijk mensen daarvoor te krijgen.
Voor de wijkagent is het geen prioriteit om de mensen aan te spreken die daar met de fiets of brommer
rijden.

Ook zijn wij betrokken bij:
WIJKSCHOUW
In 2014 is er geen Wijkschouw gehouden.



Reactie uit het publiek
Janneke Penterman zegt dat de wijkschouw vanuit de wijk aangevraagd moet worden. En dat dat het
afgelopen jaar niet gebeurd is.

OPSCHOONDAG
Op zaterdag 21juni 2014 is er een opschoondag georganiseerd in het verandergebied Van Kolplein en de
Doctor Willem Dreeshof.
Op zaterdag 20 september 2014 is een “opschoon- en burendag met lunch” georganiseerd door het “Prik-team”
van de Schoolstraat en de Dr. van Voorthuijsenstraat.
Op zaterdag 11 oktober 2014 is er een opschoondag georganiseerd in de omgeving van de Colijnstraat, Graaf
Ottostraat en Beltjeshofstraat.
BEHEERGROEP TROELSTRASTRAAT E.O.
Ook hebben wij onze medewerking toegezegd aan de beheergroep Troelstrastraat e.o. De bedoeling van de
beheergroep is dat zij bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en de bereikbaarheid van de woningen in de
wijk tijdens de werkzaamheden in dit gebied. Nu het project is afgerond is de beheergroep opgeheven.
WIJKVERNIEUWING
Werkgroep leden: Erna Romeijn, Esther Groenenberg, Liesbeth van der Berg, Koen Jager, Guus Dicker en Ton
Snellenburg
Net als voorgaande jaren hebben ook in 2014 verschillende leden van het Wijkplatform zich zeer intensief bezig
gehouden met de wijkvernieuwing. In het kader van de wijkvernieuwing zijn wij in februari gestart met “idee voor
de wijk, buurt en straat”. Op twee plaatsen in de wijk (De Poort en de Jumbo Supermarkt) stonden ideeën
bussen waar men als wijkbewoner een idee kon deponeren, maar helaas is daar zo goed als geen gebruik van
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gemaakt. Het overleg met gemeente en Vivare samen met het Wijkplatform vond plaats in de Projectgroepen
Sociale Wijkvernieuwing en Fysieke Wijkvernieuwing en in een Bestuurlijk Overleg.
In het project Troelstrastraat e.o. zijn alle 159 woningen gereed en is de Projectgroep Troelstrastraat e.o. waarin
de bewoners vertegenwoordigd waren, ondersteund door het Wijkplatform en de HVR, opgeheven.
Het openbaar gebied van de Troelstrastraat e.o. wordt nu door de gemeente aangepakt en de eerste voortuinen
zijn al ingekort.
De eerste bewoners van het Van Kolplein e.o. zijn in augustus vertrokken uit hun woningen naar een tijdelijke
woning in de wijk verhuisd, zodat met de sloop kon worden begonnen. Inmiddels is de nieuwbouw gestart.
BUDGET WIJKVERNIEUWING.
Het Wijkplatform Velp-Zuid heeft de beschikking over een budget in het kader van de wijkvernieuwing.
Nu de wijkvernieuwing in volle gang is hebben wij een voorlopig budget/werkplan voor 2015 ingediend waarin
wij financieel willen bijdrage in de volgende projecten.
 Groene Groeten
Bloembakken, boom- en geveltuintjes
 Enkele fruitbomen en struiken in het Geërfdenpark
Een voorstel en op verzoek van aanwonenden van het park
 Idee voor de wijk, buurt en/of straat
Nieuwe start plaatsen van twee ideeën bussen in de wijk.
 Verbeteren/herinrichten van de speeltuin aan de dr. Van der Feltslaan.
(Sociaal sofa) van 2014 overgeheveld naar 2015
 Plaatsen van 5 extra ‘hondenpoepbakken’ in de wijk.



Reactie uit het publiek
Petra Jacobs vraagt wat er valt onder de ideeënbus ideeën.
Guus Dicker antwoordt in ieder geval geen BBQ of straatfeest.
De actie moet ten goede komen aan de wijk. De aanvraag kan via het WPF gedaan worden en de
Gemeente Rheden en Vivare beoordelen de aanvraag.
De activiteiten moeten overeenkomen met de wijkvisie. Dus mensen elkaar helpen de wijk er beter uit
te laten zien.

2015
Het Wijkplatform Velp-Zuid zal zich ook in 2015 blijven inzetten voor een leefbare en veilige wijk, waarin het
veilig en prettig met elkaar wonen is, en alle voorgaande punten zullen wat ons betreft ook in 2015 alle
aandacht hebben.
Onderwerpen die in 2015 ook onze aandacht zeer zeker zullen krijgen zijn o.a.
 De bezuinigingen van de Gemeente Rheden op onderhoud van wegen en het openbaar groen, en het
“vervuilen” van Velp-Zuid als gevolg van het verwijderen van de afvalbakken.
 De Wijkvernieuwing daar blijven we ook in 2015 nauw bij betrokken in allerlei soorten van overleg met
alle partijen, zoals met het opnieuw inrichten van de straten als de woningen gereed zijn.
 Ook willen wij intensiever in 2015 bij onze partners in de wijkvernieuwing aandacht vragen voor “Rotte
plekken” in de wijk en zullen wij die onder de aandacht blijven brengen.
 De verkeerssituatie in de wijk zal ook onze aandacht krijgen, zoals parkeren, onveilige en
onoverzichtelijke situaties.
 Ook willen wij de overlast van “honden poep” meer onder de aandacht brengen.
 Inbraken, gezamenlijk met alle partijen zoals Politie, Gemeente, Vivare en de bewoners proberen wat te
doen tegen toename van inbraken/insluipingen in onze wijk.
 Ook in 2015 gaan we weer een paar maal per jaar in overleg met de HVR (Huurders Vereniging
Rheden) over de wijk Velp-Zuid.
En ook in 2015 zijn wij op zoek naar enkele nieuwe leden die ons team willen komen versterken.
7. Begroting 2015
Na het maken van de begroting 2015 kwam de brief namens stichting de Poort binnen met het bericht dat we
voortaan huur moeten gaan betalen, vandaar de negatieve uitkomst van de begroting ad € 135,HVR stelt voor om met de Gemeente Rheden in overleg te gaan over de hoogte van de subsidie.
Petra Jacobs stelt je zit toch niet vast aan de Poort?
Guus Dicker zegt hierop dat je hier binnen de Poort wel van alles hoort over de wijk.
8. Rondvraag
Geen vragen
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