
NIEUWSBRIEF
Komt u ook naar de wijkconferentie Mosterdhof?

Beste allemaal,

Na de eerste wijkconferentie op 12 september 2019 is er veel gebeurd in de Mosterdhof! Aan de vier 
verschillende wijktafels zijn bewoners, gemeente en andere betrokken partijen al aardig op weg naar 
een mooier Mosterdhof. We informeren u graag over een aantal acties uit het Wijkontwikkelingsplan Mooi 
Mosterdhof 2019-2030. Ook nodigen we u van harte uit voor de tweede wijkconferentie op woensdag 15 januari 
2020 in zalencentrum Wieleman. De vier wijktafels en wijkpartijen praten u dan graag bij. Komt u ook samen 
met uw buren? We starten om 19:30 uur met het programma.

Acties openbare ruimte
Op 6 november 2019 is tijdens de wijktafel ’Fris en fruitig’ besproken welke acties snel opgepakt moeten 
worden. De komende weken gaat de gemeente aan de slag met:
• Het aanpakken van de donkere hoeken en plekken in de wijk;
• Het uitvoeren van een parkeerdrukonderzoek;
• Het plaatsen van plantenbakken met wintergoed bij beide ingangen van de wijk;
• Het terugsnoeien van hoog groen op een groot aantal plekken in de wijk;
• Het aanplanten van een aantal groenstroken waar nu veel overlast is van hondenpoep.

Daarnaast gaan de toezichthouders van de gemeente de wijk in om bewoners aan 
te spreken op overhangend groen en/of rommel in de openbare ruimte. Hiervoor 
gebruiken ze een kaart die met de wijktafel ’Fris en fruitig’ ontwikkeld is. Ook u kunt 
een rol spelen om dit soort overlastsituaties bespreekbaar te maken. Op deze manier 
komen we weer een stap dichterbij een fris en fruitig Mosterdhof.

Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal
Wellicht dat u al in de pers of op een andere 
manier vernomen heeft dat de Mosterdhof is 
geselecteerd voor de landelijke ontwerpprijsvraag 
Panorama Lokaal. Begin 2020 gaan drie creatieve 
ontwerpteams met een toekomstgericht en 
vernieuwend ontwerp voor de openbare ruimte aan 
de slag. Het wijkontwikkelingsplan en het groenboek 
zijn hiervoor leidend. Uiteraard betrekken we u in 
het ontwerpproces. Eind mei 2020 kiest een jury 
het winnende plan. Graag informeren wij u tijdens 
de tweede wijkconferentie verder over de kansen en 
het proces van Panorama Lokaal.
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Facebookpagina Mooie Mosterdhof en website
Bent u al lid van de Facebookpagina ’Mooie 
Mosterdhof’ en de bijbehorende besloten 
Facebookgroep? Hier worden veel ontwikkelingen 
door diverse (wijk)partijen gedeeld. Zorg dat u op 
de hoogte blijft en word lid.

Verder zoeken we iemand die een website voor 
de wijk kan en wil bouwen. De domeinnaam 
mosterdhof.nl is al gereserveerd. Bent of kent u 
iemand die websites kan bouwen? Laat het Christel 
van Wijk weten via christel.vanwijk@ruimtevolk.nl.

De staalkaart is klaar
Een van de acties uit het wijkontwikkelingsplan is het maken van een kleurenstaalkaart voor de woningen.  
De oorspronkelijke architect van de wijk heeft deze in samenwerking met de wijktafel ’Fris en fruitig’ 
ontwikkeld. De staalkaart is een kaart met kleurenadvies die gebruikt kan worden bij schilderbeurten om 
zo meer eenheid in de wijk en zo ook een fraaier aanzicht te krijgen. Woningcorporatie Vivare gebruikt 
de staalkaart al voor de onderhoudsbeurt aan twintig van hun woningen in 2020. Tijdens de tweede 
wijkconferentie informeren wij u verder over de staalkaart.
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NIEUWSBRIEF
Nieuwe aanjager wijkontwikkelingsplan
Na de vaststelling van het wijkontwikkelingsplan is er gezocht naar een aanjager uit de Mosterdhof. 
Deze was niet snel gevonden. Om de vaart erin te houden is Christel van Wijk benoemd tot interim aanjager. 
Later is de gemeente met Jacqueline Schilling in contact gekomen. Zij woont in de Mosterdhof en beschikt 
over de benodigde kennis, ervaring en contacten om de rol van aanjager te kunnen invullen. Na de tweede 
wijkconferentie neemt Jacqueline Schilling het stokje officieel over. Ze is vanaf 15 januari 2020 dan het 
aanspreekpunt.

Gek op geld?
In de interactieve workshop ‘gek op geld’ maakt de leefbaarheidsalliantie Gelderland u wegwijs in 
financieringsland voor bewonersinitiatieven. We zoeken nog enkele deelnemers om de workshop door te kunnen 
laten gaan. Heeft u interesse? Laat het Simone Groen weten via s.groen@1stroom.nl en/of (026) 317 99 11.

14 december 2019; kerstactiviteit in de Mosterdhof
De wijktafel ’Aandacht voor elkaar’ organiseert een kerstactiviteit voor 
Mosterdhof op zaterdag 14 december aanstaande van 15.00 tot 16.30 uur op 
het grasveld voor Ons Thuus (Mosterdhof 19). Mis het niet en leer elkaar beter 
kennen bij de wijkkerstboom!

15 januari 2020; tweede wijkconferentie Mosterdhof
De tweede wijkconferentie staat dus gepland op woensdag 15 januari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur in 
Zalencentrum Wieleman. Tijdens deze wijkconferentie praten de wijktafels ’Aandacht voor elkaar’, ’Klaar voor 
de toekomst’, ’Wijk uit zijn schulp’, en ’Fris en fruitig’, en de wijkpartijen elkaar en u bij over de uitvoering van 
het wijkontwikkelingsplan. Deze nieuwsbrief bevat slechts een greep uit de opgepakte acties. Bent u erbij? 
Na aanmelding ontvangt u begin januari het programma voor deze avond. Aanmelden kan bij Simone Groen. 
Zie hierboven voor haar contactinfo.

Hopelijk tot 15 januari 2020!

Met vriendelijke groet,

Mede namens bewoners van de Mosterdhof en de gemeente Westervoort,

   Christel van Wijk    &    Sander Geertsen  

        (onafhankelijke aanjager)         (projectleider gemeente)   

    06 - 18 34 42 41     06 – 15 04 09 36  
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