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VOORTGANG ONTWIKKELINGEN KNOOP 38
De ontwikkelingen rondom Knoop 38 zijn in volle gang. De activiteiten op
bedrijventerrein P15 nemen iedere dag in omvang toe en de windmolens zijn inmiddels
een vertrouwd beeld in het landschap geworden. De plannen voor de verbreding van de
A15 van twee naar drie rijstroken liggen ook reeds ter inzage en last but not least komt
de besluitvorming over de eventuele komst van de Rail Terminal Gelderland (RTG) bij
Valburg steeds dichter bij.
Klankbordgroep
De provincie Gelderland heeft in 2016 een Klankbordgroep ingesteld bestaande uit bewoners uit de
omgeving van Knoop 38. Namens het Wijkplatform Elst-Zuid hebben Eddie van Hattum en Ed Kremers
zitting in deze Klankbordgroep. In deze groep - die intussen 8 keer bij elkaar is geweest - wordt vooral
gekeken naar de effecten op de leefbaarheid voor de bewoners van al deze plannen en worden adviezen
voor aanpassing en verbetering gegeven. Wij als Wijkplatform Elst-Zuid vinden het belangrijk dat ook in de
toekomst het verkeer over Rijksweg-Zuid vlot en vooral ook veilig van en naar
Oosterhout/Nijmegen kan blijven rijden. Dat geldt niet alleen voor auto’s maar
minstens evenzeer voor fietsers en brommers: denk aan al die scholieren die
hier dagelijks rijden! Verder hebben wij vraagtekens gezet bij het nut en de
noodzaak van containeroverslag langs de Betuwelijn, Rail Terminal Gelderland
(RTG). Als die er toch gaat komen pleiten wij voor maatregelen om de hinder
daarvan zo beperkt mogelijk te laten zijn (denk aan geluids- en lichthinder en
horizonvervuiling). In dit verband heeft de Klankbordgroep ook een bezoek aan
de Railterminal in Venlo gebracht om zich te laten informeren over mogelijke
negatieve milieu-effecten.
Besluitvorming
In de maand juni nemen de gemeenteraden van Overbetuwe en Nijmegen en ook de Provinciale Staten van
Gelderland principe-besluiten over het al dan niet doorgaan van de RTG. Mocht tot de komst daarvan
besloten worden, dan zullen in het najaar nadere afspraken gemaakt worden over de precieze locatie en
over de ontsluiting (aan- en afvoerroutes voor het vrachtverkeer met containers naar de terminal).
Opwaardering en herwaardering open gebied
Tenslotte wijzen we nog op een ander onderdeel van de plannen dat voor bewoners van Elst-Zuid
interessant kan zijn. Dat betreft de opwaardering en herinrichting van het open gebied tussen Elst-Zuid,

Eimeren en de Betuweroute langs de Reethsestraat. Het is de bedoeling om dit gebied meer toegankelijk te
maken voor wandelaars en fietsers. Het zou een groene buffer moeten worden tussen Elst-Zuid en de
Betuwelijn maar wel met behoud van het open en agrarisch karakter. Of dit plan doorgaat hangt onder
andere af van de medewerking van de grondeigenaren in dit gebied en van de bereidheid van de overheid
om hier de benodigde financiële middelen voor beschikbaar te stellen.
Voor meer informatie over de actuele ontwikkelingen rondom Knoop 38 verwijzen wij naar de nieuwsbrieven
van de Klankbordgroep: zie https://wpelstzuid.nl/project-knoop-38-rtg/

Ontmoeten in Elst
Met de in januari uitgebrachte initiatiefnotitie ‘Elst ontwikkelt zich! Ook voor ontmoeten?’ vraagt ons
wijkplatform aandacht voor de behoefte aan ontmoetingen tussen inwoners in relatie tot daarvoor
beschikbare faciliteiten. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met o.a. politieke partijen,
maatschappelijke organisaties, de gemeente Overbetuwe en de partner-wijkplatforms uit Elst-Oost
en Elst-Noord. Dit heeft o.a. geresulteerd in een bundeling van krachten tussen de 3 Elster
wijkplatforms. Samen wordt een behoefteonderzoek ingesteld en worden initiatieven uitgewerkt
voor stimuleren van contacten. Het gaat hierbij om initiatieven op korte en langere termijn.
Voor meer informatie zie: https://wpelstzuid.nl/project-ontmoeten/

Park de Wuurde
Het wordt mooi weer, waar blijven de bankjes?
Onlangs kregen wij deze vraag van een wijkbewoner. Er zijn
wijkbewoners die juist blij zijn dat banken uit het park zijn
verwijderd. De overlast van hangjongeren op de plaatsen waar de
bankjes eerst stonden is verminderd. In het plan dat de
Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde vorig jaar aan wijkbewoners
heeft voorgelegd zijn echter wel bankjes en zitelementen
opgenomen. Tijdens een bewonersavond hebben wijkbewoners
hiermee ingestemd met als uitgangspunt dat het park voor
iedereen, voor jong en oud is en bankjes nodig zijn om iedereen
zoveel mogelijk van een mooi park te laten genieten.
Waarom duurt het zo lang?
Een deel van het plan wordt gerealiseerd vanuit regulier
onderhoud of wijzingen daarop. De leefbaarheidsgroep volgt
hierbij de planning van de gemeente. Voor andere delen moet de
leefbaarheidsgroep zelf voor financiële middelen zorgen. Op dit
moment ontbreken deze middelen. Daarvoor moeten eerst
subsidies van gemeente en provincie worden verkregen. De
eerste subsidieaanvraag is door de gemeente toegekend zodat
wij kunnen starten met realisatie van de eerste onderdelen zoals
het insectenhotel en het kabouterpad. Omdat de provincie alleen
subsidie verstrekt als er sprake is van co-financiering zijn wij
eerst afhankelijk van het toekennen van een aanvullende
subsidieaanvraag bij de gemeente. Verwacht mag worden dat hierover deze maand duidelijkheid
wordt verkregen. Daarna kan pas een aanvraag bij de provincie Gelderland worden ingediend.

Gemeente en wijkbewoners werken samen
Vorig jaar september is de gemeente samenwerking met de leefbaarheidsgroep
aangegaan om het plan park de Wuurde te realiseren. De samenwerking heeft al
geleid tot het kappen van bomen en het planten van nieuwe bomen. Tijdens de
boomfeestdag zijn door leerlingen van basisschool De Ark struiken geplant zodat
straks meer kleur in het park is te zien en het aantrekkelijker wordt voor o.a.
vlinders. Wij gaan uit van een langdurige samenwerking met de gemeente en
deze samenwerking moet groeien.
Het park en bewonersparticipatie
Banken, zitelementen, een fontein in de vijver, kabouterpad en een insectenhotel zijn
voorzieningen waarvoor niet alleen geld nodig is maar ook inzet van wijkbewoners. De
Leefbaarheidsgroep streeft ernaar wijkbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het uitvoeren van
het plan, acties en beheer en onderhoud over een langere periode. Deze opzet van
bewonersparticipatie maakt de betrokkenheid bij ONS park alleen maar groter, maar die
betrokkenheid moet ook groeien. De Leefbaarheidsgroep komt hier op een later moment graag op
terug.
Lees meer over het park: https://wpelstzuid.nl/project-park-de-wuurde/

Vacature penningmeester
Binnenkort wordt de functie van penningmeester van ons Wijkplatform
vacant gesteld. Bestuurslid zijn van een enthousiast werkend wijkplatform
dat volop in ontwikkeling is, is uitdagend en boeiend vrijwilligerswerk. Je
inzetten voor zaken die je eigen leefomgeving aangaan geeft veel voldoening
en vergroot je contacten in de wijk en organisaties waarmee wij te maken
hebben. Je bent betrokken bij vrijwel alle aspecten van wat leeft en speelt in
Elst-Zuid, nu en in de nabije toekomst. Voor de uitgebreide vacaturetekst zie
https://wpelstzuid.nl/bestuur/

Heb je interesse of ken je iemand die in deze functie geinteresseerd is neem dan contact met ons
op (tel. 06 23930249 of E: info@wpelstzuid.nl)

Bestuur Wijkplatform Elst-Zuid vergaderde
Donderdag 13 april zijn tijdens de bestuursvergadering o.a. de volgende zaken besproken.

* Proces bouwplannen ‘Vinkenhof’
* Initiatiefnotitie ‘Ontmoeten’
* Park de Wuurde
* Verkeerssituatie Valburgseweg (bij AH en Action)
* Speelplan 2018
Uitgebreide informatie is te lezen in het verslag: https://wpelstzuid.nl/verslagen/
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