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Aan: Bewoners buurtschap Eimeren

EIMEREN en project KNOOP 38

Als bewoners van het buurtschap Eimeren heeft u
gekozen voor een een woon- en leefklimaat in een
idyllische omgeving met een haast weldadige rust. Dat
wilt u natuurlijk graag zo houden.
De omgeving rond Eimeren zal de komende jaren
veranderen als gevolg van het grootschalige project
Knoop 38. U bent vast geïnteresseerd in de gevolgen
voor uw directe leefomgeving.
De gemeente Overbetuwe heeft bij de geografisch
indeling van de kernen Eimeren ondergebracht bij
Wijkplatform Elst-Zuid, een belangenorganisatie van en
voor wijkbewoners. Reden ons aan u voor te stellen en in
het kort op de hoogte te brengen van de plannen rond
Knoop 38.

Knoop 38: grote effecten voor omgeving

Rondom Knoop 38 (afslag 38, A15) staan de komende jaren veel ontwikkelingen op de agenda die
aanzienlijke effecten hebben op de omgeving. Knoop 38 bestrijkt het gebied tussen Valburg, Elst,
Oosterhout en Slijk-Ewijk. Door de aanleg van bedrijventerrein Park15, het plaatsen van windturbines en
de mogelijke komst van een railterminal zijn ook infrastructurele maatregelen in voorbereiding bij de
provincie Gelderland en de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen.
Samen met belanghebbende dorpsraden, buurtschappen, wijkplatforms en andere maatschappelijke
organisaties is ook wijkplatform Elst-Zuid betrokken bij de voorbereidingen. Door gezamenlijk de voors en
tegens af te wegen en openheid te geven in de plannen, draagt iedereen bij aan een omgeving waar het
ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren blijft of waar dit mogelijk zelfs verbeterd kan
worden.
Als Wijkplatform Elst-Zuid richten wij ons daarbij vooral op de toekomstige verkeersafwikkeling en de mogelijke
komst van de Railterminal Gelderland (RTG). Waar mogelijk proberen wij ook de belangen van bewoners van
buurtschap Eimeren te behartigen. Ook waar het gaat om landschappelijke aanpassingen in het buitengebied tussen
de bebouwde kom van Elst en de Betuwelijn.

windturbines van ca. 150 meter hoogte

3 containers oftewel 12 meter hoog

Z.O.Z.

Waarom deze informatie?
Deze flyer is zeker niet bedoeld om u ongerust te maken over de veranderingen in uw directe omgeving.
Daar is geen enkele aanleiding voor. Zeker is wel dat er veranderingen zijn te verwachten en daar willen wij
u over informeren.
Wijkplatform Elst-Zuid streeft naar een open communicatie tussen bewoners en het platform als
belangenorganisatie. Wij willen graag de meningen weten van betrokken bewoners en nodigen daartoe ook
u als bewoners van buurtschap Eimeren van harte uit. Deze flyer is een eenmalige uitgave. Actuele
informatie is altijd te lezen op onze website www.wijkplatformelstzuid.nl.
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