
Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof
Sinds 15 januari bestaat de organisatie Vereniging van de Wijk (VdW) Mooi 
Mosterdhof met een 4 tal bestuursleden; Marjo Heeregrave, Bianca 
Joosten, Fred Dokter en Ton Fransen.
. 

De doelstelling van de VvdW Mooi Mosterdhof staat al in de naam; om 
samen met alle Mosterdhoffers actief in de weer te zijn voor een Mooi 
Mosterdhof, waar het �jn en duurzaam wonen is. 
De vereniging staat nu open voor alle wijkbewoners. Op termijn kan dit 
veranderen wanneer gezamenlijke voorzieningen betaald lidmaatschap 
en registratie noodzakelijk maakt. Wat we willen doen staat in het 
wijkontwikkelingsplan, de acties die daarin staan opgenomen worden 
door de deelnemers van de 4 wijktafels georganiseerd. 
Wij zijn blij dat de gemeente Westervoort in de persoon van wethouder 
Hans Sluiter de investering in de Mosterdhof serieus neemt o.a. met de 
inzet van projectleider Sander Geertsen en de steun van aanjager 
Jacqueline Schilling. Zij zorgt voor de voor de verbindingen tussen alle 
betrokkenen. 
Belangrijk is ook dat het wijkontwikkelingsplan gesteund wordt door 
partners als Vivare, het Waterschap, de Provincie en het bouwbedrijf 
Koenders. Maar ook de ondernemers in onze wijk willen wij interesseren.
De vereniging wil als rechtspersoon ook de mogelijkheden verkennen 
voor collectieve inkoop of organisatie van verbeteringen in de wijk; 
gezamenlijke inkoop van verf of schilderwerk van garagedeuren of 
vergroenen van garagedaken. Of het gezamenlijk verduurzamen van de 
woningen. Samen optrekken, samen sterk.. Tegen die tijd gaat de 
vereniging beslissen of  het invoeren van (betaald) lidmaatschap nodig is.

Met Vivare is gesproken over het opknappen van de kleine huurwoningen 
en de behoefte om meer gelijke kleuren in de wijk terug te brengen. 
Daarom ligt er nu een offerte die ook interessant is voor eigenaren van 
kleine woningen.  Samen op weg naar een Mooi Mosterdhof.   

Dag buurtbewoners,
Hopelijk zijn jullie in goede gezondheid.
Wij van Ons Thuus gelukkig wel.
Vrijdag 17 april bestond Ons Thuus 10 
jaar. Dit konden we niet groots vieren, 
maar er kwam op afstand gezellig een 
bandje muziek voor ons maken. 
Uiteraard hebben we er ook met elkaar 
een taartje op gegeten. We hopen het 
groter te kunnen vieren later dit jaar.
Aangezien de maatregelen verlengd zijn 
blijven we nog langer met elkaar thuis. 
We hebben in deze tijd 3x per week 
dagbesteding. We gaan dan dingen 
bakken, knutselen of even bewegen. Nu 
hebben we ook mooi de tijd om te leren 
grasmaaien zodat de tuin er mooi bij ligt.
We missen het bezoek en de familie wel, 
de meeste familie komt af en toe nog 
even gezellig buiten op afstand kletsen.
De begeleiding is erg trots op de 
bewoners en hoe ze omgaan met alle 
maatregelen! Toppers zijn het.

Groetjes de bewoners en begeleiding 
Ons Thuus

Nieuws van Woningbouwcorporatie Vivare
In de tweede nieuwsbrief over de wijkontwikkeling (december 2019) hebben we het al aangekondigd, we 
gaan twintig van onze woningen (oneven nummers in de binnenste ring) een opknapbeurt geven. Onze 
ketenpartner De Variabele gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. De Variabele is gespecialiseerd in 
vastgoedonderhoud en werkt met eigen vakmensen in en uit onze regio. Het grote onderhoud omvat 
onder meer het vernieuwen van voordeurdorpels, dakbedekking op de platte daken en de gevelbekleding. 
Daarbij worden de woningen ook verder verduurzaamd. Tot slot schildert de Variabele het geheel in een 
nieuwe kleurstelling volgens de staalkaart van architect Han van Ardenne.
Bij de werkzaamheden kan de Variabele te maken krijgen met beschermde diersoorten zoals vleermuizen 
en zwaluwen. Uiteraard neemt de Variabele hiervoor de wettelijk verplichte beschermingsmaatregelen. Zo 
zijn in de week van 11 mei al nestkasten geplaatst. De exacte planning van de werkzaamheden stemmen 
we nog af met onze huurders.
We hopen met deze onderhoudsbeurt ook een goede 
bijdrage te leveren aan het mooier maken van de 
Mosterdhof. In dit kader hebben we De Variabele bereid 
gevonden om ook buiten ons woningbestand een 
aanbod te doen voor het onderhoud aan vergelijkbare 
woningen in de Mosterdhof (even nummers in de 
buitenste ring).  De Variabele heeft begin april 
aangegeven het schilderonderhoud van deze woningen 
voor circa €2300,- (incl. BTW) te kunnen uitvoeren. 
Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met de 
Vereniging van de Wijk en uiteraard ook de Variabele. 
Zij popelen om aan de slag te gaan bij onze woningen 
en wellicht ook bij u!

Tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 heeft premier Rutte 
enige versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd.
We onderzoeken wat de laatste versoepeling van de 
coronamaatregelen voor mogelijkheden biedt voor de 
tussenpresentatie. Tot nu toe gingen we uit van volledig 
digitale opgezette presentaties (onder meer via Zoom). Zodra 
we meer details hebben hoort u gauw weer van ons! In elk 
geval via de FaceBook-groep Mooie Mosterdhof of via de mail 
als wij uw emailadres hebben. Heeft u in de tussentijd vragen 
dan kunt u uiteraard contact op nemen met Sander Geertsen. 
Hij is bereikbaar op 06 - 15 04 09 36 en staat u graag te woord.
Beheersmaatregelen watergang Waterschap Rijn&IJssel
om de rattenoverlast verder terug te dringen hebben het 
Waterschap Rijn&IJssel en de gemeente nieuwe afspraken 
gemaakt over het beheer van de watergang aan de rand van 
de Mosterdhof. Het waterschap gaat de watergang vanaf nu 
twee keer per jaar uitmaaien in plaats van de gebruikelijke 
één keer per jaar. Als het nodig is wordt op overlastplekken 
vaker gemaaid om te voorkomen dat ratten in beschutte 
holletjes gaan zitten. Het extra uitmaaien heeft alleen zin als 
het vuilnis op de juiste wijze en tijdstip wordt aangeboden. 
Hiervoor blijft ook uw inzet nodig. Bij de gemeente zijn nog 
opslagcontainers voor PMD beschikbaar. Als u hiervan 
gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met ons 
Klantencontactcentrum via 026-3179911.

Verplaatsing hondenuitlaat paaltje IJsseldijk
In de week van 11 mei wordt het honden 
uitlaatpaaltje op de IJsseldijk ter hoogte van 
het voetbalveld verplaatst. Zo wordt het 
duidelijker dat het uitlaten van honden op dit 
speelterrein niet mag. Dit terrein is voor 
spelende Mosterdhoffers bedoeld! 

Nieuws vanuit het gemeentehuis
Gewijzigde planning Panorama Mosterdhof
Op 8 april 2020 hebben we de planning voor de ontwerpprijsvraag Panorama Mosterdhof voor de tweede 
keer gewijzigd als gevolg van de coronacrisis. Toen is ook besloten de planning niet nog een keer te 
wijzigen. De tussenpresentaties van de drie ontwerpteams vinden nu plaats op 12 juni 2020 en de 
jurypresentaties op 1 september 2020 (beide vanaf 19: 00 uur tot uiterlijk 22:00 uur). Noteer deze data 
alvast!

Aanbrengen houtsnippers hondenuitlaatterrein
In de week van 4 mei zijn tussen de Brugweg en 
de watergang weer houtsnippers aangebracht 
zodat hier met droge voeten (met of zonder 
hond) gewandeld kan worden. Ook is het 
hekwerk aan het begin van dit pad (kant 
Brugweg) aangepakt. De palen zijn vervangen 
en het hekwerk is opnieuw bevestigd.

Beste Mosterdhoffers,
Voor u ligt het wijkkrantje nieuwe stijl. Een 
krantje voor en door wijkbewoners.  In de 
wijkkrant zult u voortaan informatie 
vinden over activiteiten in de wijk, maar 
ook interessante weetjes en verhalen over 
de wijk en haar bewoners.
In dit nummer vindt u informatie over het 
verloop van Panorama Mosterdhof dat 
door de coronatijd wat anders gaat dan 
gehoopt. 
Ook praten de wijktafels u even bij. 
Samenleven in een �jne buurt is waar alle 
bezigheden om draaien. De wijktafels 
kunnen zeer zeker nog versterking 
gebruiken. Dus wilt u meedenken en 
meewerken aan een mooie wijk waar het 
prettig wonen is meld u dan even bij mij. 

Dat kan via mail jacqueline-
schilling@hotmail.com of tel 06- 12963977 
of spreek me gewoon even aan in de wijk.

Hartelijke groet,
Jacqueline Schilling- aanjager 

Op zoek naar uw talent!
In onze wijk  zijn allerlei talenten en vaardigheden aanwezig die kunnen bijdragen 
aan een mooi Mosterdhof. Zoals bv  het  schrijven van stukjes voor krant en social 
media, maken of onderhouden van een website, tekenkwaliteit, 
organisatiekwaliteit, schminken….
Heeft u zo'n talent? Meld dit aan de aanjager zodat we een talentenbank kunnen 
aanleggen zodat we u kunnen benaderen wanneer we uw talent goed kunnen 
gebruiken. 
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Wijktafel Klaar voor de Toekomst
Als wijktafel maken we ons hard voor een duurzame en toekomstbestendige wijk.  Vanuit de wijktafel 
wordt meegedacht over de duurzaamheid in de ontwerpplannen. Eén van de leden van de wijktafel  is 
inmiddels opgeleid tot (vrijwillig) energiecoach. Wanneer de coronamaatregelen dit weer toelaten kan ze 
bij u thuis  komen om u te adviseren over energiebesparing in uw woning. In het volgende wijkkrantje  
hopen we op stap te gaan met de energiecoach om te laten zien wat ze voor u kan betekenen.

Tekenwedstrijd
We zitten met zijn allen een stuk meer thuis dan anders.  Je kent je huis en 
tuin inmiddels door en door denken wij. Daarom leek het ons leuk om een 
tekenwedstrijd te organiseren waarbij je  het �jnste plekje van je huis 
tekent.

Graag uiterlijk 21 juni inleveren op Mosterdhof 199.
Er zijn leuke prijsjes te winnen in 3 leeftijdscategorieën
Tot 8 jaar
8 tot 12 jaar 
12 tot 100+ jaar

De tekeningen zullen we  bewaren en zeker een keer gebruiken in de 
wijkkrant of tentoonstellen in de wijk

Nieuws vanuit de wijktafels

Wijktafel Aandacht voor elkaar
Als wijktafel Aandacht voor Elkaar proberen we de ontmoetingskansen in de wijk  te vergroten en meer 
verbinding te creëren om zo samen te kunnen werken aan een mooier Mosterdhof. 

Actief ontmoeten
De afgelopen periode zijn 2 activiteiten van onze wijktafel niet doorgegaan i.v.m  Corona, namelijk de 
Opschoondag en de kinderactiviteit in samenwerking met Creon.

Wat gebeurde er wel in de wijk:
In deze Coronatijd hebben  we speciale aandacht  gehad voor Ons Thuus en een mooi Paasboeket gebracht.
Er is contact met Wehelpen en zij geven hulpvragen uit de Mosterdhof aan ons door.
Ook in onze wijk werd meegedaan          aan de             berenjacht.

Wat staat er op de planning voor het moment dat het weer kan:
De kinderactiviteit ( we zoeken nog ouders die willen helpen!)
Mosterdhof wandelt - een wandeling  door de natuur rondom de Mosterdhof onder leiding van een gids uit de 
wijk.

Welkom in de wijk
Nieuwe bewoners in de wijk gaan we actief benaderen met een welkomstpakketje. 
Krijg je nieuwe buren, laat het ons weten dan nemen wij contact met ze op. Geef het door per mail aan 
marijke.jochijms@gmail.com

Onze viervoeters
Samen met de Wijktafel Fris en fruitig en de gemeente  gaan we onderzoeken wat we kunnen verbeteren aan 
de hondenuitlaatveldjes. Daar komen nog al eens klachten over. Als er ideeën zijn
dan horen wij het graag.

Wijktafel Fris en fruitig
Er is in de afgelopen periode al veel gebeurd.  
U heeft daar in vorige nieuwsbrieven ook al 
over kunnen lezen. Er is een staalkaart van 
verfkleuren voor de wijk ontwikkeld door 
Han van Ardenne, de architect die de wijk 
heeft ontworpen. De Vereniging van de Wijk 
is opgericht zoals u heeft kunnen lezen. Er is 
vanuit bewoners een advies voor het groen  
opgesteld  en er is overleg met de gemeente 
over bijvoorbeeld het afval.  De komende tijd 
zullen we als wijktafel in het proces van 
Panorama Mosterdhof goed naar onze 
aandachtspunten kijken.

Wijk uit zijn Schulp
De wijktafel heeft onderzocht hoe de wijk overzichtelijker kan 
worden, zodat uw visite niet eerst een half uur aan het zoeken 
is.  Het idee is om de hoes herkenbaarder te maken. De 
ideeën daarvoor zijn meegegeven aan de ontwerpteams en 
we zijn benieuwd wat daar uit gaat komen. Ook is er een 
brochure met het achtergrondverhaal van de wijk in de maak. 

Ook de andere wijktafels zijn het afgelopen jaar druk 
bezig geweest. Voor nu liggen de plannen even bij de 
ontwerpteams. Die kan al de input van bewoners 
goed gebruiken.  

Marjorie Thijssen is door omstandigheden gestopt 
met de wijktafelactiviteiten
Bedankt Marjorie voor je inzet  en �jn dat je af en toe 
nog bij wil springen.


	Page 1
	Page 2

