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Wijk activiteiten en planning

• 11 en 12 maart NL Doet
de wijktafel Aandacht voor Elkaar 
organiseert acties met vrijwilligers in 
de wijk voor schilderwerk, hagen 
aanplanten, afval opruimen, 
nestkastjes maken/ophangen. 
(zie fotoverslag)

• 29 maart Verduurzaam-je - 
woning-dag
de wijktafel Klaar voor de Toekomst 
organiseert met het ontwikkelteam 
een informatie avond over de
 woonplannen en collectieve inkoop. 

• 16 april klimaatadaptatie in de wijk
Omroep Gelderland uitzending over 
de aanpak van versteende tuintjes en 
vergroening in onze wijk.

                            NL DOET 11-12 MAART 2022
Ook dit jaar was NL Doet in de Mosterdhof weer een groot succes, en hebben we veel klussen geklaard. 

Op vrijdag hebben we met 25 enthousiaste mensen waaronder, bewoners, ontwerpteam, gemeente en 
mensen van “Ons Thuus” gewerkt. Pilaren in een galerij zijn geschilderd, heggen geplant, rommel opgeruimd, 

nestkastjes gemaakt en gesnoeid. Op zaterdag waren er maar liefst 30 berwoners, waaronder veel kinderen, 
die rommel hebben geprikt en nestkastjes hebben gemaakt. De sfeer was fantastisch en de lunch en taart vielen zeer 
in de smaak. Al met al een fantastisch weekend met veel saamhorigheid en onderlinge verbinding.
Iedereen bedank!!

Steeds meer zicht op een nieuw mooi wijkplan.

We komen stap voor stap verder in de plannen voor onze wijk. Tijdens de 
wijkconferentie op 17 november werd tijdens een heuse talkshow veel 
toegelicht over het ontwerp openbare ruimte en de woonplannen. 
Ook de Vereniging van de  Wijk (VvdW) Mooi Mosterdhof gaf tekst en 
uitleg over haar functioneren. De gemeente kwam met een vragenuurtje 
over de toekomstige ontwikkeling van de energietransitie. Hoe de straat 
er straks uit komt te zien werd goed uitgelegd op de website en tijdens 
een informatiemarkt voor bezoekers persoonlijk toegelicht  op zaterdag 
12 febr.  Er kwamen positieve en negatieve reacties op de plannen.
Volgens velen was het een goede inspraakronde en daarom zijn we 
benieuwd hoe dit alles in het ontwerp voor de openbare ruimte 
meegenomen wordt. 
Wij blijven het actief volgen. Jullie ook ? Lees meer in deze krant.
Wat natuurlijk veel de aandacht trekt zijn de windmolens aan de Koning-
spleij. De impact voor de omgeving is enorm zodat iedereen het er over 
heeft nu ze eenmaal draaien. “Not in my back yard”, zie men vroeger. 
Nou Westervoort West heeft ze nu gewoon vóór op de stoep staan. 
Wij blijven actief volgen welke e� ecten dit in de toekomst geeft.     

Het bestuur VvdW mooi Mosterdhof: Marjo Heeregrave, Job van Essen, 
Bianca Joosten, Fred Dokter en Ton Fransen

Foto’s Rick Bremer
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Rick en Randy stellen zichzelf en 
Ons Thuus even voor

Hallo!
Wij zijn Rick en Randy en wij wonen al 12 jaar op Ons 
Thuus. Samen met onze begeleidster Lisanne beantwoor-
den wij de vragen.  
Wat is ons thuus?
Randy: Ons Thuus is op 17 april 2010 geopend. Ons Thuus 
is gebouwd omdat wij niet voor altijd bij onze ouders
 thuis willen blijven wonen en ook niet alleen kunnen 
wonen. Hier is begeleiding die ons helpt zodat we toch 
op ons zelf kunnen wonen. Ons Thuus is een woonvorm 
van Stichting Philadelphia Zorg voor 16 mensen met een 
verstandelijke beperking.  
Wie zijn jullie?
Rick houdt van Darten en grapjes!  
Randy houdt van lekker bezig zijn en werkt graag in de 
tuin!  We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger die ons kan 
helpen met onze moestuin! 
Lisanne is coördinerend begeleider en werkt hier al 8 jaar. 
Wat voor werk doe je?
Rick: Ik werk op 2 verschillende dagbestedingen. 
Hier doe ik allerlei klusjes en doe ik vrijwilligerswerk bij de 
voedselbank. 
Randy: ik werk bij Scalabor. Hier doe ik inpakwerk zoals 
schroe� es inpakken in doosjes of zakjes. 
Lisanne: Ik ondersteun de cliënten bij de dagelijkse zorg-
vragen en houd gesprekjes met ze. Dit doe ik samen met 
6 collega’s, 1 stagiair en de huishoudelijk medewerkster. 
Wat vinden wij van de wijk? 
Rick: leuk! Ik vind de mensen gezellig. Alle activiteiten zijn 
leuk.
Randy: de mensen zijn aardig. De buurt is dicht op elkaar 
gebouwd waardoor visite ons moeilijk kunnen vinden. 
De beukenhagen bij de parkeerplaats waren mooi groen 
maar nu is het kaal. 
Lisanne: Het is heel erg leuk hoe betrokken de wijk is. 
Doen jullie mee met activiteiten in de wijk?
Jazeker! Per activiteit hangt er een � yer en wie het leuk 
vinden die komen! 
Wij vinden het heel leuk om overal voor uitgenodigd te 
worden! 

INTERVIEWS
De wijkkrant in gesprek met…..
Op een regenachtige maandag ga 
ik met een wijkbewoonster in 
gesprek over het wonen in 
de wijk en over een � eurig 
onderwerp: planten en 
stekjes. 

Even voorstellen
Linda Rutten- van 
Veldhuizen (38), getrouwd 
met Leon en moeder van 
Finn (9) en Niels(bijna 6…)
Linda heeft als hobby’s planten 
en houdt van )hard)lopen en zwemmen. Sinds 2006 
wonen Linda en Leon in de Mosterdhof.  Vanuit Renkum 
en Arnhem kwamen ze in Westervoort terecht voor een 
betaalbare woning op een goede afstand  met betrekking 
tot werk. Het wonen in de wijk ervaren ze als prettig. Het 
is � jn dat de basisschool dichtbij is. Voor de kinderen is 
er ook Sjors Sportief waar je van alles kunt vinden aan 
activiteiten. 
Linda geniet ook van de natuur rond de wijk en is 
benieuwd hoe de omgeving zal gaan veranderen de 
komende tijd. Ook het woonwijkgevoel, zoals  de 
onderlinge  contacten, is een plus aan het wonen in de 
Mosterdhof. Als wens voor de wijk hoopt Linda dat de 
mooie plannen die er zijn tot uitvoering gaan komen. 
Het zou � jn zijn wanneer er een duidelijk tijdspad komt, 
met duidelijke actiepunten. En het mag allemaal groener! 
Stekjeshof De Mosterdhof  Er was ook een groene reden 
dat ik Linda wilde interviewen, namelijk de planten-en 
stekjesruilkast die zij vorig jaar is begonnen. Op dit 
moment is er de winterstop, maar naar verwachting zal in 
april of mei het kastje weer beschikbaar zijn bij nummer 
128. Linda is van kinds af aan al geïnteresseerd in planten. 
Ze ging aan de slag met stekken en zo zag ze voorbeelden 
van planten-en stekjesruilkasten. Dat leek haar leuk om 
te gaan doen. Het ruilen, maar ook het ontmoeten van 
mensen met dezelfde hobby trok haar aan.

Hoe werkt het? 
Je kunt een plant of stekje meenemen als je er een ander 
exemplaar voor terugzet. Dat mogen kamerplanten zijn, 
maar ook tuinplanten en zaden. Het is wel � jn als de ruil 
gelijkwaardig is, dus een grote plant ruilen voor een 
andere plant van formaat. En zaden voor zaden of een 
stekje bijvoorbeeld. Je kunt gewoon eens kijken bij het 
kastje. Of kijk eens bij de stekjesroute via facebook waar 
ook deze Stekjeshof onderdeel vanuit maakt.

Lentegevoel
In de regen loop ik weer 
naar huis , maar wel met 
een verwachtingsvol 
gevoel naar de lente. 
Waarin ook weer veel 
planten en stekjes van 
eigenaar mogen 
wisselen!
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Mooi Mosterdhof weer een stapje dichterbij
Onze oproep om mee te praten over de toekomst van de Mosterdhof is met veel reacties beantwoord. Namens het ont-
werpteam Mooi Mosterdhof, dank jullie wel! Door jullie betrokkenheid en waardevolle inbreng tijdens de QR-wandeling, de 
digitale bijeenkomst en de inloopmarkt op 12 februari, is de realisatie van Mooi Mosterdhof weer een stapje dichterbij. 
Op basis van de reacties op het Voorlopige Ontwerp openbare ruimte gaan we aan de slag om het plan beter en passender 
te maken. De komende tijd kijken we samen met de gemeente hoe we de verschillende reacties kunnen verwerken. 
In maart geven we jullie hier een update over. Vervolgens werken we het voorlopige ontwerp uit tot een zogenaamd 
de� nitief ontwerp. Dat willen we voor de zomervakantie klaar hebben. Het de� nitieve ontwerp vormt de basis voor de 
uitvoering van de plannen en wordt na de zomer aanbesteed. 

Ho� es aanpak 
Tegelijkertijd werken we verder aan de herinrichtingsplannen voor de ho� es. Daarvoor hebben we jullie inbreng nodig. 
Tijdens de zogenaamde Hoftafels kijken we samen naar de wensen en mogelijkheden. Voor jullie als bewoners een mooie 
mogelijkheid om mee te praten en te denken over de inrichting van de ho� es in de wijk. Aanmelden voor de Hoftafels kan 
nog steeds via de website www.mooimosterdhof.nl. 

Woonplannen & Collectieve Inkoop
Er wordt ondertussen hard gewerkt aan de woonplannen in samenwerking met de wooncoaches uit de Mosterdhof. 
Zoals je wellicht al hebt gehoord is er voor elk type woning een speciaal woonplan gemaakt. In dit woonplan staan de stap-
pen en maatregelen die je als eigenaar kunt nemen om je huis te verduurzamen.  De actualiteit achterhaald ons snel door 
de enorm snel gestegen energieprijzen. Vorig jaar is in de wijk een aanpak in de vorm van een woonplan ontwikkeld om 
uiteindelijk van het aardgas af te kunnen. Op 29 maart 2022 presenteren we de aanpak van de woonplannen graag nog een 
keer aan jullie tijdens de ‘Verduurzaam je woning-dag’. Op deze dag gaan we met jullie in gesprek over de 
mogelijkheden en beantwoorden al jullie vragen. Zo nemen we jullie mee in dingen die de afgelopen tijd gespeeld hebben 
en hoe het verloop van de uitvoering het komende jaar zal zijn. We hopen dat we zo snel mogelijk kunnen beginnen om de 
Mosterdhof op te � euren. Ook zijn er kansen om maatregelen collectief aan te pakken. Daarover vertellen we ook meer op 
29 maart! Dit doen we in samenwerking met het Regionaal Energie Loket en andere bedrijven. Via deze actie kunnen 
materialen en andere benodigdheden uit de woonplannen met korting aangeschaft worden. Vanaf deze speciale dag 
begint de mogelijkheid om aan te melden voor de collectieve inkoop!
NB: Tegelijk loopt er een geplande actie van het Regionaal Energie Loket. Die organiseert op 21 maart een online meeting over de 
collectieve inkoop van isolatie en glas. Niet speci� ek voor de Mosterdhof maar zeker interessant om te volgen. In de week van 
7 maart heeft u hier een brief over ontvangen.

Leencontainer PMD opslag 
Bij een mooier Mosterdhof hoort ook het met aandacht en niet te vroeg aanbieden van 
(plastic) afval. In de gemeentelijk nieuwsbrief van januari 2020 (zie www.mooimosterdhof.
nl/publicaties/) is uitgebreid ingegaan waarom dit nodig is. Dit heeft onder meer met aan 
trekken van ongedierte te maken. In de Mosterdhof doen we nog steeds een pilot en 
kunnen we desgewenst een leencontainer leveren waar u het PMD-afval tot aan de 
ophaaldag in op kunt slaan. Op is op!

Hoe betaal ik mijn woonplan?
Achterin je woonplan is ook aandacht voor de verschillende � nancierings- en subsidiemogelijk-
heden om (onderdelen uit) je woonplan te kunnen realiseren. Via de gemeente kan bij het Nationaal 
Warmtefonds een beroep gedaan worden op twee nieuwe regelingen: 
1) De Energiebespaarlening (consumptief krediet) voor eigenaar-bewoners die 75+ zijn of een BKR-codering hebben. 
2) De Energiebespaarhypotheek voor eigenaar-bewoners die geen of beperkte leenruimte hebben. Voor de uitvoering 
van de Energiebespaarhypotheek komt de gemeente graag in contact met WFT-geregistreerde fi nancieel adviseur, bij 
voorkeur uit de Mosterdhof of Westervoort.

Particulier gebruik gemeentegronden
Her en der in de wijk zijn gemeentegronden in particulier gebruik. Al in het Wijkontwikkelingsplan 2019-2030 (zie www.
mooimosterdhof.nl/wijkontwikkeling) is dit als actie benoemd. Nu het voorlopig ontwerp is opgeleverd hebben we beter 
zicht op welke gronden we nodig hebben voor de realisatie van de nieuwe openbare ruimte. De gemeente benadert de 
komende maanden alle betre� ende bewoners met als insteek er gezamenlijk een mooie, leefbare en duurzame wijk van
te maken.

Pilot afvalaanbiedplaatsten 
Vooruitlopend op de realisatie van de openbare ruimte eind 2022-2023 komt er eind deze maand een pilot met de 
afvalaanbiedplaatsen om het aantal en de grootte te testen en zo nodig bij te stellen in het de� nitieve ontwerp.

Voor vragen over de laatste 4 onderwerpen kun je mailen naar j.derijk@1stroom.nl.
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Omroep Gelderland in de wijk
Op maandag 28 februari is wethouder Hans Sluiter samen 
met omroep Gelderland de wijk in geweest. We zijn als 
gemeente namelijk benaderd voor een televisieprogram-
ma over klimaatadaptatie! Dit wordt 16 april 2022 uitge-
zonden. 
Het kan dus heel goed zijn dat er nu wat vaker een � lm-
ploeg door de wijk loopt of dat er foto’s worden gemaakt in 
de wijk zelf. Dit hoort er bij. Inmiddels zijn de � yers ver-
spreid met een oproep om mee te doen. We houden jullie 
op de hoogte. Meer info is te vinden op de website www.
MooiMosterdhof.nl 

Sander Geertsen, projectleider gemeente Westervoort

Doe mee in 
een Leesclub
Lees je ook zo graag 
een boek en zou je dat 
graag met enthousiaste 
wijkgenoten doen? 
Neem dan contact op 
met Margreet Bos 
Mosterdhof 74, 
tel 026 - 3118554

www.mooimosterdhof.com  - Info@mooimosterdhof.nl 
Reacties zijn altijd welkom via info@mooi mosterdhof.nl  -  Wijkkrant redactie;  Jacqueline Schilling, Ton Fransen, vormgeving  Fred Dokter
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