Beste Allemaal,
Hier nog een slotwoord over 2016 van de voorzitter van het Wijkplatform Velp-Zuid.
2016 was voor eenieder toch wel een bewogen jaar, zowel voor het wijkplatform als voor
Velp-Zuid en haar bewoners zelf. Neem nou de voortgang van de wijkvernieuwing t.a.v. het van
Kolplein en omgeving. Laten we eerlijk zijn, het is toch prachtig geworden. Natuurlijk zijn er
ongemakken geweest, en nog, bijvoorbeeld de bestrating waar men nu nog mee bezig is geeft veel
overlast en ongemak, en ook tijdens de bouw en daarna was er van alles aan de hand.
Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat er toch weer een mooi stukje Velp-Zuid is ontstaan,
met prachtige woningen en mooie tuinen en ruime parkeergelegenheden, alles conform de huidige
maarstaven, dat is toch geweldig. Nu nog met z’n allen de puntjes op de i betreffende de
aankleding en de invulling van het van Kolplein en omgeving, en we kunnen er weer jaren mee
vooruit. Bij deze aanvulling is het wijkplatform nauw betrokken.
Wel viel er een schok door de mensen woonachtig in de Beltjeshofstraat en omgeving, toen Vivare
bekent maakte om in mei 2017 met de sloop van deze woningen te beginnen. Tijdens de informatie
avond in april 2016 liepen de gemoederen toch hoog op. Dat er gesloopt zou worden wist men, het
gebeurt nu alleen eerder dan gedacht, en het feit dat men geen terugkeer garantie kreeg overviel de
mensen toch. Tijden die avond heeft Vivare gezegd dat men d.m.v. persoonlijke huisbezoeken en
begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe woning de mensen zou helpen, en naar mijn weten is
dit ook gebeurt, en loopt de wijk al aardig leeg, al zal het niet tot ieders tevredenheid gaan, Vivare
heeft zich wel van een goede kant laten zien, en laten we eerlijk zijn de wijk knapt er alleen maar
van op, daar gaan we toch ook voor. Aan de overkant is men inmiddels met de renovatie begonnen,
dit zal het wonen toch veraangenamen en er blijft toch een stukje geschiedenis staan.
Verder is er weer aandacht voor de Titus Brandsmastraat, hiervoor heeft de gemeente i.s.m. het
wijkplatform een enquête uit laten gaan een aantal maanden terug om de medewerking en de
wensen van de omwonenden te peilen om de toegankelijkheid van deze straat te optimaliseren.
Deze straat is veel te smal en de doorgang voor hulpdiensten alsmede de vuilniswagen en
bezorgdiensten is voor deze groepen een groot probleem. Momenteel is er vanuit de gemeente een
brief naar de omwonenden om hun medewerking te vragen voor de plannen die men nu klaar
heeft, dus word vervolgd.
Onlangs zijn ook de contacten tussen wijkplatform, gemeente Rheden en Vivare weer wat
intensiever geworden, dit tot grote tevredenheid van alle partijen. Er is nu regelmatiger contact en
men luistert naar elkaar, en leert van elkander, dat komt de wijk ook ten goede.
Het wijkplatform had afgelopen jaar ook een roerig jaar, en even dreigde het om te vallen.
Maar na een paar goede gesprekken met oplossingen en de intense betrokkenheid van de leden
voor de wijk, is er toch weer een solide basis en motivatie ontstaan om door te gaan.
Want er is genoeg te doen in de wijk.
Neem nou de realisatie van de Kraijchek Playground, zie ook de link
http://krajicek.nl/gelderland/velp/krajicek-playground-velp-zuid/ aan het Van Heeckerenstraat.
Dit is ontstaan door een goede samenwerking tussen verschillende partijen waaronder het
wijkplatform, tijdens de opening hiervan kwamen we als organisatie’s, in combinatie met de wijk
bijeen, dat was toch fantastisch. Met een lekker hapje erbij top zoals dat ging.
Ook de realisatie van het plan van de kinderen van de basisschool de Kameleon, het watertappunt,

Hiervoor werd het wijkplatform benaderd, en natuurlijk doen we mee. Het idee erachter vonden
we al geweldig. Het bankje bij de jeu de boules baan bij buurthuis De Poort, de picknick set in het
geerfdepark en het plaatsen van diverse zitbanken in de wijk, ook dat hebben we gerealiseerd.
En zo zijn er talloze inzetten waar we bij betrokken zijn, zoals het record terrein, de vele rotte
plekken die nog aan gepakt moeten worden in de wijk, de boom en gevel tuintjes, ook is ons
gevraagd om mee te denken naar een oplossing voor de verkeerssituatie bij de hogeschool
Larenstein, iets wat nog best lastig is. Werk zat dus, en we doen het graag want Velp-Zuid is ook
een wijk die het verdient om energie in te steken.
Brengt mij op de oproep voor mensen die hier ook aan mee willen werken, heb je interesse, vind je
het leuk, mail dan naar info@wijkplatformvelpzuid.nl.
Lieve mensen hier laat ik het bij voor 2016. 2017 word hoop ik voor eenieder een mooi, sterk en
vooral gezond jaar met veel voorspoed en geluk voor ons allen. Namens de leden van het
wijkplatform Velp-Zuid en mijzelf wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een goed 2017.
Pas goed op u zelf maar ook op mekaar, laten we zuinig zijn op ons Velp-Zuid zodat we allen
wonen in een wijk met begrip, hulp en rekening houdend met elkaar, dan komt alles goed.

Met vriendelijke groet,
Guus Dicker.
Voorzitter Wijkplatform Velp-Zuid.

