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VERSLAG ACTIVITEITEN 2016,
Het afgelopen jaar zijn de mensen van het Wijkplatform Velp-Zuid weer met veel
activiteiten bezig geweest.

VERKEER; werkgroep leden: Riet Rutten, Johan Florijn.
De situatie betreffende de Titus Brandsmastraat is momenteel in een ontwikkelings fase
, dat wil zeggen, Vivare en gGemeente zijn bezig te inventariseren samen met de
bewoners wat of de mogelijkheden zijn.
Ook zijn we benaderd door de omwonende van hogeschool larenstein om mee te
denken over de toch wel gevaarlijke verkeersituatie op de kruissing van de
Larensteinselaan, Kerkallee en de Laarweg.
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, Monique Tacke,
Ton Snellenburg.

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.
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 door middel van een leuke attentie.
Heeft U ook belangstelling om een boom en / of geveltuintje te onderhouden en vraag U
zich af of dat bij U kan, neem dan contact op met een van onze leden via,
info@wijkplatformvelpzuid.nl

Wpf.VZ.ts

Pagina 1

HONDENPOEP;werkgroep leden: Riet Rutten,Monique Tacke.
Dat heeft ook in 2016 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 hondenpoepbakken bijgeplaatst kunnen worden.
We moeten wel met z’n allen willen meewerken om in een schone omgeving te willen
leven en wonen.

ROTTE PLEKKEN; werkgroep leden: Johan Florijn, Riet Rutten,

Afgelopen jaar hebben de werkgroepleden opnieuw een rondgang gemaakt door de
wijk, en diverse foto’s gemaakt van plekken die verwaarloosd waren en sterk aan
verbetering toe zijn, deze foto’s zijn aan Vivare en de gemeente aangeboden.
Ook in 2017 zullen onze werkgroepleden van het wijkplatform Velp - Zuid, zich weer
inzetten voor de “Rotte Plekken” in Velp – Zuid.
.
Ook in 2017 blijven wij waken voor “verrommeling” in Velp-Zuid en zullen wij deze ten
alle tijden onder de aandacht brengen.

Het Wijknieuws digitaal;
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.
Momenteel zijn we bezig met een nieuwe opzet en uitvoering van het Wijknieuws
daardoor kan het zijn dat de eerste uitgave wat op zich laat wachten, hiervoor ons
excuus.
Mocht men een item en/of onderwerp weten waarvan men vind dat dit in de nieuwsbrief
hoort, laat het ons weten en stuur het naar info@wijkplatformvelpzuid.nl .
Hoe meer input hoe beter.

Wpf.VZ.ts

Pagina 2

GEERFDENPARK, wijk De Straatweiden: 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.
Nog enkele ( fruit) bomen erbij.
Bij de speeltuin staat een pic–nic setje, en we zijn verder nog bezig om een hekwerk om
het basket / voetbal veldje te realiseren.
Omdat de kosten voor een nieuw hekwerk dermate hoog zijn, is men nog naar andere
mogelijkheden op zoek.

Wederom hebben wij gevraagd of er meer verlichting in het park kan komen.
Dit past niet in het zgn. beleid dat men voert, nu loopt er een verzoek tot vervanging van
de bestaande verlichting naar led verlichting, zoals al gerealiseerd in geheel velp-zuid.
Helaas is men ook hier van mening dat dit niet past, men laat liever de oude meuk met
plakband aan elkaar staan, stroomverslindend e.d..
Maar we geven de moed niet op, word vervolgd dus…….
Er komen nog steeds klachten binnen over her gebruik van het Hans Driessen pad in
het park, dit is een voetpad (zie borden), dus geen brom en/of fietspad.
Ook hier is toezicht lastig, het heeft geen prioriteit en men geeft aan dat als men gaat
controleren er geen overtredingen vastgesteld worden.
Ook hier wederom aandacht aan gevraagd en ook hierover blijven we in gesprek tot er
een passende oplossing is.

WIJKVERNIEUWING; Werkgroep leden: Erna Romeijn, Liesbeth van der Berg, Guus Dicker .
Net als voorgaande jaren hebben ook in 2016 verschillende leden van het Wijkplatform
zich zeer intensief bezig gehouden met de wijkvernieuwing.
Het overleg met gemeente en Vivare samen met het Wijkplatform vindt plaats in een
bestuurlijk overleg.
Het project van Kolplein verloopt gestaag en de eerste woningen zijn reeds opgeleverd
en worden ook al bewoont.
Inmiddels is er ook contact met gemeente en wijkbewoners over de inrichting van het
van kolplein.
Deze gesprekken lopen zeer voorspoedig en de realisatie zal medio 2017 klaar zijn.
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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
2016 ingediend waarin wij financieel willen bijdrage in de volgende projecten.
Hiervoor is geld gereserveerd voor de inrichting van het Van Kolplein.
En in een later stadium voor de inrichting van De Beltjeshof als deze klaar is en de
nieuwe woningen staan.
Ook dit zal gebeuren in overleg met omwonende gemeente en het Wijkplatform.
Wat gaan we doen in 2017.
Het Wijkplatform Velp-Zuid zal zich ook in 2017 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 2017 alle aandacht hebben.
Onderwerpen die in 2017 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 2017 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 2016 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, zoals bijvoorbeeld de Titus Brandsma straat, zal ook
onze aandacht krijgen, zoals parkeren, onveilige en onoverzichtelijke situaties.
- Ook willen wij de overlast van “honden poep” nog 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.
En eventueel d.m.v. d.m.v. informatie avonden iedereen die maar wil vertellen hoe en
wat men kan doen om dit te voorkomen.
- Ook in 2017 gaan zeker een paar maal per jaar in overleg met de HVR (Huurders
Vereniging Rheden) over de wijk Velp-Zuid.
-En ook in 2017 zijn wij op zoek naar enkele nieuwe leden die ons team willen komen
versterken.
Vooral zijn we op zoek naar mensen die wat te melden hebben over de wijk door middel
van foto’s en /of een stukje willen schrijven in ons Wijknieuws digitaal.
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Al met al plannen en ideeén genoeg, mocht U nu hier een aanvulling op hebben over
iets waar wij misschien van aanvullende waarde of hulp kunnen zijn .
Schroom niet en laat het ons weten via de mai naar info@wijkplatformvelpzuid.nl
Fijne avond,
vriendelijke groet,
Wijkplatform Velp-Zuid.
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