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Wijk activiteiten en 
planning
• Voortgang woonplan gesprekken
  (individueel op aanvraag)

• Wijkontbijt op de dijk op 
 zon 26 september 10 - 13 uur

• Sluitingsdatum 2de ronde ho� es  
 27 september; de gesprekken   
 met omwonenden van ho� e 3 en  
 4 zijn in oktober en november 

• Start uitvoering en aanpassing   
 eerste 2 ho� es medio oktober

• Start inrichting afval aanbied   
 plaatsen medio oktober

• Wijkconferentie “ontwikkelingen 
 Mosterdhof / invulling de 
 openbare ruimte”  wo 17 
 november 19.30 - 21.30 uur

• Kerstbijeenkomst bij de
 lichtjes-boom half december

Samen aan de slag ..
Het is zomer en de 2de wijkkrant van dit jaar ligt 
weer bij jullie op de mat. Sinds juni draait het 
uitvoeringsprogramma Mooi Mosterdhof en zijn 
al veel bewoners betrokken bij een pilot voor 
groene ho� es of hebben een woonplangesprek 
gehad. Lees in de krant hoe dit gaat en kijk op 
onze website www.mooimosterdhof.nl.

Het is heel � jn dat er steeds meer bewoners 
actief meedoen. Bij de NL doet activiteiten in 
de wijk hebben bijvoorbeeld 40 vrijwilligers 
meegedaan.
Laten we samen van het wijkontwikkelplan een 
succes maken, zodat de Mosterdhof een plek 
wordt waar het � jn en duurzaam wonen is. Rea-
geer daarom op de voorstellen; denk en doe 
actief mee.  
Wij werken als wijkbewoners, gemeente en ont-
werpteam samen voor een wijk om als bewoners 
trots op te zijn.  Daarom vinden wij het belangri-
jk dat alle Mosterdho� ers mee kunnen doen.
Veel leesplezier !

Bianca, Fred, Marjo, Job en Ton
Bestuur Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof
Reactie’s zijn welkom, via email naar:
MooiMosterdhof@gmail.com of telefonisch 06 46597551

Hulp en talent gezocht/gevonden
Ons Thuus laat weten dat zelfs 2 vrijwilligers zijn gevonden om met een jongere te 
gaan � etsen.  Meer vrijwilligers zijn welkom voor klussen als; samen koken, helpen 
met computer of klussen in de tuin …
Wijktafel Fris en Fruitig zoekt helpende handjes (lees meer hierover in het stukje 
van deze wijktafel)
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Nieuws van de wijktafels
Wijktafel Wijk uit de Schulp
De wijktafel zet zich in om de wijk meer te verbinden met de 
prachtige uiterwaarden en wil het bijzonder karakter van de 
wijk meer onder de aandacht brengen. Sinds kort is de wijk-
tafel uitgebreid met een enthousiaste bewoner, Job van Essen. 
Job neemt ook zitting in het bestuur van de Vereniging van de 
Wijk zodat alle wijktafels vertegenwoordigd zijn.

Wijktafel Fris en Fruitig
Onlangs is de wijktafel “Fris en Fruitig” voor het eerst in lange 
tijd weer fysiek bij elkaar geweest. Het ontwerpteam heeft 
ons bijgepraat over alle processen en tijdslijnen. We hebben 
gekeken wat wij als wijktafel concreet kunnen doen. Conclusie 
was dat er veel mensen nodig zijn die de handen uit de mouw-
en willen steken en samen bezig willen zijn met b.v. het schil-
deren van garagedeuren of de palen van de galerijen, maar 
ook mensen die het groen willen onderhouden of de ho� es 
van de bejaardenwoningen een gezellig aanzien te geven, 
wanneer de bewoner dit wil. 
DUS CONCREET: Wij zijn op zoek naar actieve bewoners die mee 
willen helpen met deze activiteiten.
Je kunt je opgeven via: info@mooimosterdhof.nl

Wijktafel Klaar voor de Toekomst
Voor nu geen vervolg deelauto gebruik. 
Helaas heeft het project “auto van de straat” met de deelau-
to Mooi Mosterdhof geen vervolg van de provincie gekregen. 
Een groep bewoners heeft  6 maanden kunnen genieten van 
de Mooi Mosterdhof deelauto’s . Helaas zit de verlenging er 
voor ons niet in. Nu bleek de sprong van gesubsidieerd naar 
zelf bekostigen voor de deelnemers te groot. Winnaar werd 
een straat in Renkum waar 6 auto’s werden weggedaan
Dit project was een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met het delen van een auto en elektrisch rijden. Minder auto’s 
in de wijk blijkt zo zeker mogelijk.  We laten hier naar onze 
buren en dorpsgenoten zien dat we met minder auto’s toekun-
nen wanneer we autogebruik samen blijven doen. Mooi toch. 
Het kan !  Bij het uitvoeringsprogramma van de Mosterdhof 
naar een duurzame toekomst past een project voor elektrisch 
rijden en deelauto-gebruik. We hopen daarom dat er spoedig 
een vervolg komt.

Windenergie park Kleefsewaard.
Medio september starten de bouwwerkzaamheden voor 
de windmolens. De molens gaan dan begin 2022 draaien. 
De vertegenwoordiging uit onze wijk heeft inmiddels met suc-
ces een goed verdeel-model bepleit voor de opbrengsten uit 
het omgevingsfonds. Hiermee wordt de overlast voor onze 
wijk een klein beetje gecompenseerd. 
In 2022 kunnen sociale en duurzame initiatieven worden 
voorgelegd aan het fonds voor een bijdrage in de kosten. 

Wijktafel Aandacht voor Elkaar
Wandeling uiterwaarden
Zaterdag 24 juli verzamelden, op een voor mij behoorlijk 
vroeg tijdstip, 9 wijkbewoners zich voor een wandeling in de 
uiterwaarden. Vanwege het hoge water konden we niet van 
de gebaande paden af, maar ook daar viel genoeg te zien en 
te leren. Marten Jan Vonk, ecoloog en wijkbewoner, nam ons 
mee op een rondje dijk en vertelde al wandelend over het ge-
bied. Iets over de ontwikkeling, maar ook kleine details van 
bijvoorbeeld de bloemen langs de dijk.
Wat wonen we toch in een prachtige omgeving! Daar geniet-
en niet alleen wij als mensen van maar ook veel vogelsoorten. 
Voor de echte vogelaar is er geregeld iets bijzonders te zien. 
We hebben genoten van onze eigen vertrouwde omgev-
ing en toch ook weer nieuwe dingen geleerd en ontdekt. 
Ook was het een ochtend om andere wijkbewoners (nog 
beter) te leren kennen.
Met ko�  e na en een mooi boekwerk met fauna van Neder-
land was het weekend goed begonnen!
Dank aan Marten Jan en de wijktafel Aandacht voor elkaar. 
Voor herhaling vatbaar!

Wijkontbijt op de Dijk speciaal voor 
alle Mosterdho� ers!
De voorbereidingen van het wijkontbijt zijn in volle gang. 
Op zondag 26 september vindt tussen 10 en 13 uur het eerste 
Wijkontbijt plaats. De Vereniging van de wijk Mooi Moster-
dhof, het Ontwerpteam en de gemeente Westervoort slaan 
de handen ineen voor een gezellige ochtend samenzijn in de 
Mosterdhof. 
Het idee van het Wijkontbijt op de dijk is om te zorgen voor 
een feestelijke ochtend waar alle Mosterdho� ers kunnen 
genieten van de ligging van de Mosterdhof aan de uiter-
waarden onder het genot van een goed verzorgd ontbijt. 
De Dijk die normaal gesproken als barrière tussen de wijk 
en de uiterwaarden in ligt, wordt gebruikt als ontbijtplek. 
Daarmee wordt de dijk het verbindingsstuk tussen wijk en 
uiterwaarden. Dáarom sluiten we de dijk af voor autoverkeer 
en gaan we aan lange tafels op deze iconische plek samen 
ontbijten Ondertussen is er vertier en vermaak voor jong en 
oud en kun je meer informatie krijgen over de ontwikkelin-
gen in de Mosterdhof. De gemeente, het ontwerpteam en de 
vereniging van de wijk Mooi Mosterdhof zijn aanwezig om je 
te voorzien van meer informatie over de verschillende pro-
jecten die de wijk nu en in de toekomst een betere uitstraling 
gaan geven. 

Deelname aan het wijkontbijt is gratis en speciaal 
aangeboden voor álle Mosterdho� ers. Lijkt het je leuk 
om erbij te zijn? Aanmelden kan online via de website 
www.mooimosterdhof.nl  of via  info@mooimosterdhof.nl. 
Geef daarbij aan met hoeveel mensen je komt, welke leeftijd 
ze hebben op welk adres je woont en of er dieetwensen zijn. 
We zien je graag op zondag 26 september! 
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Individueel woonplan advies
Waarom verduurzamen?
Om de impact van onze huidige leefstijl op het klimaat te ver-
minderen is het belangrijk dat we onze woningen klaar maken 
voor de toekomst. Voordelen zijn minder energieverbruik, be-
sparing op je energiekosten en een koeler huis in de zomer en 
warmer in de winter.

Je wilt je woning verduurzamen, maar weet nog niet waar je 
het beste kunt beginnen? 
Sommige Mosterdho� ers zijn al bezig met verduurzamen. 
Het is soms nog best moeilijk om te beslissen welke keuzes 
hierin wijs zijn. Die keuzes willen we gemakkelijker maken. 
Niet iedereen hoeft zelf opnieuw uit te zoeken wat de beste 
aanpak is voor het verduurzamen van de woning. Met behulp 
van de maatregelen uit je Woonplan zorg je ervoor dat jouw 
woning klaar is voor de toekomst!  

Wij van het Ontwerpteam Mooi Mosterdhof helpen je graag 
met het nemen van weloverwogen stappen op het juiste mo-
ment. Met het Woonplan geven wij inzicht in de maatregelen 
die je nu al kunt uitvoeren om klaar te zijn voor de toekomst, 
op maat gemaakt voor jouw woning! De maatregelen zijn in 3 
logische stappen  verdeeld en geven inzicht in de volgorde, 
kosten en wat je er mee kunt besparen. Dit woonplan wordt 
speci� ek voor jou gemaakt na een gesprek bij je thuis en 
wordt daarmee bijvoorbeeld gekoppeld aan een verbouwing, 
het vervangen van je CV of aan de wens voor zonnepanelen op 
het dak! Jij beslist zelf wanneer je het plan uitvoert. Dat kan nu 
of over 5 jaar of je geeft het document door als je de woning 
verkoopt. 

Het project Woonplan-aanpak in de Mosterdhof
Wij bieden alle particuliere eigenaren in de wijk Mosterdhof 
een verduurzamingsadvies voor hun woning. Inmiddels zijn in 
juli en augustus de eerste woonplangesprekken gevoerd met 
een aantal wijkbewoners. In de wijk zijn veel mensen al eens 
aan de slag gegaan met hun woning, deze ervaringen nemen 
we mee in het woonplan-format (informatie boekje) dat bes-
chikbaar komt voor iedereen.

Als je besluit om aan de slag te gaan kan dat zelfstandig of col-
lectief. Het lijkt ons zinvol om maatregelen samen in te kopen, 
zoals bijvoorbeeld een goed geïsoleerd dak, ventilatiesys-
teem, glas of isolatie. 

Meer weten of aanmelden voor een woonplan:  https://moo-
imosterdhof.nl/een-persoonlijk-woonplan-voor-iedere-wo-
ningeigenaar-in-de-mosterdhof/ 

Nieuws van het ontwerpteam
Samen mooie ho� es maken
Op 12 juli was het zover: de onthulling van de ontwerpen 
voor de eerste twee nieuwe ho� es in de Mosterdhof. Na een 
periode van online meetings eindelijk een fysieke ontmoet-
ing met elkaar, midden in de ho� es waar het om ging. Voor 
de omwonende Mosterdho� ers die deel hebben genomen 
aan de zogeheten hoftafelgesprekken, was de uitkomst geen 
verrassing maar een aangename bevestiging. De ontwerpen 
zijn immers in samenspraak en met input van hen tot stand 
gekomen. Maar voor andere bewoners, die bij de georgani-
seerde borrel langs kwamen lopen, was het een kennismak-
ing met een nieuwe kijk op de ho� es. Het ontwerpteam werkt 
de twee ontwerpen nu verder uit zodat de gemeente dit na-
jaar aan de slag kan in de eerste twee ho� es: een weelder-
ige bloemenzee en een avontuurlijke vlindertuin.
Daarbij vragen de geïntegreerde wadi’s nog nader uitzoek-
werk. 
Uiteindelijk komen alle ho� es aan de beurt. Het doel is om 
de versleten uitstraling van deze openbare ruimte aan te pa-
kken en tegelijk te zorgen voor groen dat water kan opvan-
gen, hitte kan verminderen en bijdraagt aan de biodiversite-
it. Kortom ho� es waar bewoners blij van worden!

Volgende twee ho� es: meld je aan!
We zijn benieuwd welke twee ho� es in de volgende ronde 
willen meedoen. Ho� es waar nu ideeën en wensen opborrel-
en van groot tot klein. Het helpt als je hierin niet alleen staat, 
maar wanneer er enkele bewoners zijn die ook ‘iets’ willen. 
Je hoeft het nog helemaal niet met elkaar eens te zijn over 
‘wat’ er dan precies moet gebeuren in jullie ho� e. Dat komt 
tijdens het proces wel en dat begeleiden wij. Spreek er dan 
ook vooral eens over met je buren of jullie ho� e aangemeld 
kan worden om aan de eerstvolgende hoftafelgesprekken 
deel te nemen. Hier en daar hebben we al wat geluiden op-
gevangen, maar we willen vragen om je aan te melden en 
hierbij ook aan te geven in hoeverre de aanmelding door 
meerdere buren wordt gedragen. Het is handig wanneer één 
van de hofbewoners hierbij als contactpersoon wil optreden.

Je kunt je voor de komende ronde tot 27 september aanmel-
den door een mail te sturen info@mooimosterdhof.nl. 
Ruben Ferwerda van het ontwerpteam en aanspreekpunt 
voor de ho� es neemt dan contact met je op.

Meer weten over de ontwerpen van de eerste twee ho� es, de 
bloemenzee en de vlindertuin? Neem dan een kijkje op de 
website www.mooimosterdhof.nl.

De onthulling van de ontwerpen

Wandeling in de uiterwaarden

De ontwerpen van de ho� es
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Online informatiebijeenkomst
Op 17 juni 2021 vond de online informatiebijeenkomst plaats 
die in de vorige wijkkrant is aangekondigd. Wij kijken als ge-
meente terug op een geslaagde avond waarin we samen met 
de Vereniging van de Wijk en het ontwerpteam ongeveer 20 
Mosterdho� ers hebben bijgepraat over de wijkontwikkeling. 
Wilt u weten waarover gesproken is? Surf dan snel naar: www.
mooimosterdhof.nl/informatiebijeenkomst-17-juni-2021/

Afvalplaatsenaanbiedplan
Zoals bekend gaan we na de zomer aan de slag met vaste 
en duidelijke afvalaanbiedplaatsen. Dit betekent dat er 
aangewezen locaties komen waar de vuilniscontainers en de 
PMD zakken aangeboden moeten worden. Om te onderzoe-
ken of die locaties voldoen, realiseren we ze eerst als proef.  
Tijdens de proef willen we de ervaringen van bewoners 
en de ophaaldienst goed bekijken om te zien of het werkt. 
De resultaten worden meegenomen in de aanpassing van  de 
Mosterdhof ring (doorgaande weg) die medio 2022-2023 ge-
pland staat.

Transitievisie Warmte legt vast hoe 
Westervoort gaat stoppen met aardgas
Alle gemeentes in Nederland moeten van de Rijksoverheid 
voor het eind van dit jaar vastleggen hoe zij gaan stoppen 
met het verbruik van aardgas om woningen te verwarmen. 
Hoe en wanneer een wijk uiteindelijk van het aardgas af 
kan is een puzzel met veel factoren. De gemeente kijkt nu 
met experts naar de vraag met welke wijken ze het beste 
kunnen starten en hoe dat proces er uit kan zien. Het re-
sultaat daarvan komt in de Transitievisie Warmte die in de-
cember 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
Graag wijzen we je via deze tekst op het artikel op de web-
site van het duurzaamheidsprogramma van de gemeenten 
Duiven en Westervoort:  https://www.samen1nergie.nl/ac-
tueel/aardgasvrij-actueel/transitievisie-warmte-legt-vast-
hoe-we-gaan-stoppen-met-aardgas/.

Voor de Mosterdhof wordt aangesloten bij de initiatieven 
die nu al lopen in de wijk. Zodra bekend is wat dit onder-
werp precies voor de Mosterdhof en jou als bewoner bete-
kent hoor je van ons. 
Via de website  www.samen1nergie.nl  blijf je op de hoogte 
van het actuele nieuws (op gemeenteniveau) rondom de 
Transitievisie Warmte. Op die website  zijn ook antwoorden 
op veel gestelde vragen te vinden.

Tot het wijkontbijt op 26 september! Sander Geertsen
(projectleider gemeente, s.geertsen@1stroom, 06 15040936 

Vorige keer ging de wijkkrant in gesprek met een nieuwe wijk-
bewoner. Deze keer tijd voor een bewoonster van het eerste 
uur, Riet Kroon.

Even voorstellen
Riet Kroon (86) heet me van harte welkom in haar woning. 
Ik stap over de drempel en een uur lang vertelt Riet over haar 
ervaringen in de wijk. 
Het schoolplein speelde een belangrijke rol bij het wonen in 
de wijk. Het gaf gezelligheid en  haar twee kinderen speelden 
er vaak. Tennis, � etscrossen, voetballen, op het grote plein 
kon het , samen met de andere buurtkinderen, allemaal.
Ook hielp Riet geregeld mee met activiteiten van school, ook 
nog lang nadat haar eigen kinderen al vertrokken waren.
En de afgelopen 11 jaar woont ze dus zelfs op het (voormalige) 
schoolplein!

Hoelang woont u al in de Mosterdhof?
In 1972 kwam Riet met haar man Jan en hun twee kinderen 
vanuit Arnhem in de Mosterdhof wonen. Een aantal jaar ge-
leden is haar man Jan overleden, voor veel wijkbewoners vast 
nog wel bekend.
Een huis met een verwarming, dat trok hen destijds wel aan. 
Al heeft Arnhem nog steeds haar hart, ze heeft nooit spijt ge-
had van het besluit om Mosterdho� er te worden.
Sinds 11 jaar woont Riet in één van de kleinere, maar nog 
steeds ruime woningen. Met veel plezier laat ze me het huis 
zien. 

Wat is uw wens voor de wijk?
Dat er steeds meer auto’s in de wijk zijn gekomen vindt Riet 
wel jammer. Ook zou het helpen voor het aangezicht van de 
wijk wanneer ieder zijn eigen stoep netjes houdt.
Riet wenst voor de wijk dat het een wijk mag zijn vol gezel-
ligheid. Een wijk ook met meer groen en mooie speelplekken 
voor de kinderen. Ook activiteiten mogen meer op verschil-
lende plekken in de wijk georganiseerd worden.
Mooi om te horen dat het wonen in de wijk na bijna 50 jaar 
nog steeds goed bevalt! 

Nieuws vanuit het 
gemeentehuis

De wijkkrant in 
gesprek met…..


