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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 17 september 2018 
 
Aanwezig:     L. Verheij, H. Ruikes, G. Schreur, D. Huizinga (Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland), M. Lasnier, R. Geers, J. Jeurnink, H. Schiltkamp (Gemeente 
Montferland, E. Raaijmakers, M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:   E. Lievaart, W. Legeland, S. Czontos, P. Hoogeveen, Y.Dieks. 
 

 
1.  Opening 

M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering. Zij heet allen welkom. 

In verband met het agendapunt 3, zwerfafvalproject Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland, is de volgorde van de agendapunten aangepast.  

 
2. Mededelingen  

        E. Lievaart, W. Legeland, S. Czontos en P. Hoogeveen hebben zich afgemeld. 

3. Zwerfafvalproject Stichting Landschapsbeheer Gelderland, toelichting door de heer 
D. Huizinga  

 De heer Derk Huizinga stelt zich voor als de projectleider voor het zwerfafvalproject. De 

projecten van het landschapsbeheer zijn twee jaar geleden gestart ten behoeve van 

behoud en herstel van het Gelders landschap en inmiddels zijn er 200 werkgroepen 

opgezet. Wandelpaden, boomgaarden en zwerfafval zijn enkele aandachtsgebieden. Begin 

vorig jaar zijn de eerste zwerfafvalbrigades gestart. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers 

in hun eigen buurt/wijk/dorp in een uurtje tussendoor rommel opruimen. Hiertoe worden 

middelen beschikbaar gesteld als hesje, grijper en app en appgroepen. Het concept slaat 

goed aan, mede vanwege het sociale aspect van de groepen. De eerste groep in de 

Gemeente Montferland is in Kilder begonnen, daarna volgden Beek en Stokkum. Op de 

nog te houden informatieavond kan men zich aanmelden voor de groep in ’s-Heerenberg. 

Aan de officiële start zal ook publiciteit worden gegeven in aanwezigheid van de wethouder 

en er worden herkenbare hesjes met logo verstrekt. Er is voor elke groep een contact-

persoon. De gemeente zorgt voor het kosteloos ophalen van het afval. Onder ander deze 

voorwaarden liggen vast in de overeenkomst met de gemeente. G. Schreur merkt op dat er 

ook biologisch afval en chemisch afval kan worden gevonden. Hoe is dan de procedure. 

Ook dhr. Jeurnink wijst op de mogelijkheid dat bijvoorbeeld drugsafval kan worden 

gevonden of laboratoriumstoffen. Dhr. Huizinga antwoordt dat de verantwoordelijkheid van 

de vrijwilliger strikt afgebakend is, dergelijke vondsten kunnen direct bij gemeente en politie 

worden gemeld.  
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Dhr. Ruikes vraagt of er ook aandacht wordt besteedt aan preventie van afval dumpen en 

deponeren. Dhr. Huizinga legt uit dat er ook educatieve projecten zijn op basisscholen, 

bewustwording is belangrijk bij preventie. Er is geconstateerd dat het opruimen en de 

bewustwording uiteindelijk leiden tot vermindering van zwerfafval. R. Geers doet de 

suggestie om kinderen te laten meelopen met de zwerfafvalbrigade. De uitnodiging hiervoor 

kan via de Galamaschool worden verzorgd. 

De heer Huizinga verlaat om 20.00 uur de vergadering. 

4. Openbaar vervoer voor senioren 

 Het onderwerp wordt besproken mede naar aanleiding van een ontvangen uitnodiging voor 

een informatiebijeenkomst  over het openbaar vervoer voor senioren. In ’s-Heerenberg is 

de afstand naar de supermarkten en voorzieningen voor veel ouderen te groot en de 

Lengelseweg en Oude Doetinchemseweg zijn door het intensieve gemotoriseerd vervoer 

ook onveilig voor scootmobielgebruikers, voetgangers, fietsers en scooters. Openbaar 

vervoer voor senioren is per 24 juli jl. in de Gemeente Montferland voorhanden in de vorm 

van een buurtbus. Het reguliere openbaar vervoer werkt met OV-chipkaart of pinnen met 

betaalpas. De OV-chipkaart kan bij Primera worden opgeladen.  

 Op 6 september jl. was de informatieavond gepland voor het nieuwe verkeersplan, deze 

moest helaas echter wegens omstandigheden tot nader order worden uitgesteld. De 

voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om op de website van de gemeente 

( https://meespaak.montferland.info ) opmerkingen en suggesties over het verkeersplan en 

verkeerssituaties aan te geven conform de in de uitnodiging van de Gemeente Montferland 

d.d. 10 juli 2018 aangegeven informatie. 

5. Welcom, service en diensten voor ouderen 

 Y. Dieks kan helaas de vergadering niet bijwonen vandaag. In de vergadering komt 

algemeen naar voren dat zelfstandig blijven wonen van ouderen een probleem wordt als de 

dagelijkse boodschappen niet meer kunnen worden gedaan. Dhr. Lasnier wijst ook op het 

gevaar voor ouderen van op een aantal plaatsen slechte onderhoudstoestand van trottoirs, 

losliggende stoeptegels en bladafval in de wijken en op weg naar het centrum. 

 L. Verheij merkt op dat ook huisartsen en Welcom een rol spelen in het voorkomen van 

isolement. 

6. Stortbuien en waterafvoer 

 Er is nog steeds geen piekbui geweest waardoor definitief kan worden vastgesteld dat de 

gerealiseerde aanvullende maatregelen om wateroverlast te voorkomen afdoende zijn.  

L. Verheij merkt op dat twintig jaar geleden de waterafvoer van regenbuien in de wijken al 

een probleem was, toiletten stroomden over, water stond in de huizen etc. Dhr. Ruikes 

bevestigt dat ook Rodingsveen toen al bekend was met wateroverlast. Het is gebleken dat 

een gescheiden stelsel voor hemelwater en riolering optimaal werkt. Ook is van belang dat 

putten vrij moeten zijn van bladafval, eikels etc. Het plaatsen van netten voor de opvang 

van de eikels lijkt noodzakelijk, de putten zijn voortdurend verstopt. 

https://meespaak.montferland.info/
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 7. Meldingen openbare ruimte 

Er zijn een aantal meldingen gedaan, waaronder de melding dat er op de Trambaan, dat 

een fiets- en/of voetpad is, met scooters, motoren, auto’s en bromfietsen. wordt gereden. 

De Trambaan mag voor wat betreft gemotoriseerd verkeer, alleen door scootmobielen 

worden gebruikt.  

R. Geers vraagt wie een sleutel van de paaltjes heeft. De voorzitter antwoordt dat bij de 

gemeente bekend is wie over een sleutel beschikt. De gemeente bepaalt wie er een sleutel 

krijgt. Na een gedachtewisseling hierover wordt geconcludeerd dat niet bekend is hoeveel 

sleutels er in omloop zijn en wie in het bezit is van een sleutel. 

De beukenhaag op het gedeelte Trambaan langs de nieuwbouw wordt als hondentoilet 

gebruikt terwijl het hondentoilet naast het VVL-terrein op een steenworp afstand staat. 

Vanuit het  wijkplatform is aangegeven dat dit gedeelte groen tussen de wijken belangrijk is 

voor de leefbaarheid in aangrenzende wijken. Wijkbewoners wordt vriendelijk verzocht 

hondenpoep en afval op te ruimen. 

 

Paaltjes Batavenstraat/Rodingsveen. Na een verzoek vanuit het wijkplatform de scheve 

poefs en paaltjes recht te zetten, heeft de gemeente een renovatie uitgevoerd, paaltjes zijn 

vervangen door varkensruggen, de poefs zijn verwijderd, paaltjes op drempels vervangen 

en op initiatief van de gemeente met verkeerskundigen zijn de paaltjes wat verder van 

elkaar af geplaatst. Dhr. Ruikes stelt voor de paaltjes weer terug te zetten, waarop de 

voorzitter zegt dat het wijkplatform hieraan geen medewerking zal verlenen. 

 

Speelveld Koppelpaarden. Een groep jongeren, variërend in grootte van 3-10 personen,  in 

het bezit van scooters, richt vernielingen aan en veroorzaakt overlast. Het betreft hangjeugd 

dat zich in de uren van 18.30 – 22.00 uur ophoudt op en in de omgeving van het speelveld. 

Er wordt softdrugs gebruikt. Mogelijk betreft het de groep die afkomstig is van Gouden 

Handen, de groep heeft zich dan verplaatst. Uit de vergadering komt naar voren dat de 

groep zich al ongeveer 4 weken dagelijks op de locatie ophoudt.  

 
 8. Ingekomen stukken    

- De secretaris geeft een kort overzicht van de ingekomen stukken. 

 

 9.    Goedkeuring verslag van 14 mei 2018  

Pag. 1; overlast bomen. Naar aanleiding van diverse klachten over overlast van bomen is 

door de voorzitter contact opgenomen met de wijkcoördinator. Conform gemeentelijk beleid 

worden er als gevolg van klachten over vallend blad, vallende eikels, dennenappels, 

plakspul, hars  etc. geen bomen worden gekapt. Dhr. Schreur merkt op dat bomen erg 

groot kunnen worden en veel blad produceren waardoor de werking van zonnepanelen 

ernstig belemmerd kan worden. Dhr. Ruikes merkt op dat er ook bomen gekapt zijn bij 

particulieren waarvan de overlast niet duidelijk is gebleken. De voorzitter antwoordt dat bij 

de gemeente altijd navraag kan worden gedaan naar de motivatie om bepaalde bomen te 

kappen.  
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Het kappen van een boom en een nieuwe planten kost per boom 600 euro.  

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

 10. Wat verder ter tafel komt 

  Er zijn geen punten ter nadere bespreking. 

  

11.    Rondvraag  en sluiting 

 
       Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 

hun inbreng, om  21.55 uur gesloten. 


