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Vooraf: verwijzing naar website
Recent heeft ons wijkplatform een nieuwe website in gebruik genomen. Een product uit onze eigen
wijk waarvoor wij Carien en Henk Klein Breteler bijzonder dankbaar mogen zijn. De website
voorziet in informatie over diverse zaken die voor bewoners uit Elst-Zuid van belang kunnen zijn.
In deze online nieuwsbrief wordt diverse malen doorverwezen naar ‘de website’, waarmee
www.wijkplatformelstzuid.nl wordt bedoeld.

Bezwaar tegen bevoorrading Aldi via de Halve Morgen blijft
Sinds februari heeft wijkplatform Elst-Zuid contact met Aldi Culemborg over de wijze van
bevoorrading van de nieuwe vestiging van de Aldi
in het ‘Posthuys’ aan het Europaplein. Het gaat ons
vooral om de verkeersveiligheid en verkeershinder
in vooral de Halve Morgen waar vrachtwagens
moeten manoeuvreren om de winkel vanaf de
achterzijde te bevoorraden. De effecten blijven
echter niet beperkt tot de Halve Morgen. Ook het
vrachtverkeer door het toch al drukke centrum zal
onnodig toenemen. Wij vinden dat Aldi haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid moet
nemen door de winkel te gaan bevoorraden aan de
voorzijde van het ‘Posthuys’ aan het Europaplein.
De argumenten van ons wijkplatform worden nader
toegelicht op de website.
Omdat wijkplatform Elst-Zuid als
belangenorganisatie voor wijkbewoners graag
zoveel mogelijk de mening van wijkbewoners wil
Bevoorrading Aldi vanuit de Halve Morgen? laten meewegen vragen wij u ons te laten weten of u
het eens of oneens bent met onze visie. Uw mening kunt u kenbaar maken door een email te
sturen naar elstzuidonzewijk@gmail.com met ‘eens of oneens bevoorrading Aldi Halve Morgen’.

Gedeeltelijk stopverbod Valburgseweg niet voldoende
Op initiatief van Wijkplatform Elst-Zuid hebben wijkbewoners hun mening gegeven over de
verkeerssituatie in de Valburgseweg tussen Kokkeland en Smidsstraat. De ontvangen reacties zijn
neergelegd in een Rapport van Bevindingen (zie website). Het rapport is bij brief van 9 maart 2016
aangeboden aan het college van B&W en de Raadsfracties van de gemeente Overbetuwe.
Als eindconclusie zijn in het rapport de volgende aanbevelingen gedaan.
1
Het instellen van een onafhankelijk deskundig onderzoek naar te nemen maatregelen die
de verkeerssituatie in de Valburgseweg kunnen verbeteren. Hierbij moet in aanmerking
worden genomen dat het lastig is alle belanghebbenden het naar hun zin te maken. Dit
moet voor de gemeente een dilemma zijn. Belanghebbenden zullen zich uiteindelijk
moeten neerleggen bij een situatie die door neutrale verkeersdeskundigen als de beste
oplossing wordt aangemerkt.

2

Het aanbrengen van gele strepen langs stoepranden consequent uitvoeren en niet deels
zoals nu op de Valburgseweg is te zien.
3
Het is al merkbaar dat op de Valburgseweg meer dan voorheen wordt gehandhaafd. Vraag
is dit vooral te blijven doen zodat iedereen er zich van bewust is dat parkeren hier al snel
tot een proces verbaal zal leiden.
Op ambtelijk niveau heeft de gemeente naderhand de
contacten met ons wijkplatform onderhouden. Dit
heeft tot het resultaat geleid dat de gemeente een
stopverbod in voorbereiding heeft voor het wegvak
tussen Zulpichhof en huisnummer 9 aan de
Valburgseweg.
De gemeente laat weten nu nog geen onafhankelijk
deskundig onderzoek naar de verkeersveiligheid in te
willen stellen. Eerst moeten alle projecten in en rond
de Dorpsstraat zijn afgerond (incl. herinrichting
Europaplein) naar de mening van de gemeente.
Wijkplatform Elst-Zuid deelt deze mening niet,
aangezien de situatie in dit deel van de Valburgseweg
in veel opzichten afwijkt van verkeerssituaties in de
Dorpsstraat en omgeving. Bovendien is het vraagstuk
van verkeersveiligheid in de Valburgseweg te belangrijk
om een onderzoek uit te stellen. Wijkplatform Elst-Zuid wendt zich binnenkort tot het college van
B&W en de Raadsfracties over dit vraagstuk.

Wijkbewoners presenteren 17 mei plan Park de Wuurde
Stichting Wijkplatform Elst-Zuid heeft eind oktober een thema-avond georganiseerd over de functie
en inrichting van Park de Wuurde in Elst-Zuid. Tijdens deze goed bezochte avond hebben
wijkbewoners met elkaar van gedachten gewisseld over de leefbaarheid van het park. Een aantal
betrokken wijkbewoners hebben een leefbaarheidsgroep geformeerd om alle suggesties, wensen,
ideeën en klachten die tijdens de avond en uit een eerdere enquête naar voor zijn gekomen uit te
werken in een plan.
Het park is oorspronkelijk opgezet in een zogenaamde
Engelse landschapspark. Deze opzet is en blijft
uitgangspunt voor het plan. Diverse onderwerpen
zoals bijvoorbeeld de vijver, de bomen en het
parkmeubilair zijn de afgelopen maanden behandeld
en uitgewerkt. Het is prettig dat de KNHM (Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij) in het kader van
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) als
klankbord voor de leefbaarheidsgroep fungeert.
Op 17 mei 2016 presenteert de groep de plannen aan
de wijkbewoners en de doelstelling is om voor de
zomer van 2016 het plan aan te bieden aan de
gemeente Overbetuwe. De presentatie wordt
gehouden in sociaal-cultureelcentrum ‘De Wieken’ in
Elst. Meer informatie leest u op de website.

Aanpassingen 30-km weg De Wuurde binnenkort
in uitvoering
Naar verwachting worden de voorgenomen
verkeersremmende maatregelen op De Wuurde door de
gemeente Overbetuwe uitgevoerd. Dit betekent dat twee
extra wegversmallingen worden aangebracht,
verkeersborden worden vervangen en de wegmarkering
wordt aangepast.
De werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd
met droog weer. Dit in verband de wegmarkering die

alleen met droog weer kan worden aangebracht.
De maatregel worden door de gemeente Overbetuwe op verzoek van ons wijkplatform genomen.
Onder de vlag van ons wijkplatform heeft de (verkeers-)kerngroep Wuurde e.o. dit
verkeersknelpunt in beeld gebracht.

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. Wij
richten ons daarbij vooral op de toekomstige verkeersafwikkeling en de mogelijke komst van de
Railterminal Gelderland (RTG).
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website.

windturbines van ca. 150 meter hoogte

3 containers oftewel 12 meter hoog

Toch een groot AZC in Overbetuwe?
Vandaag is in De Gelderlander te lezen dat de Overbetuwe niet aan het vestigen van één groot azc ontkomt.
Als dit bericht juist is wordt nog wel onderzoek gedaan naar de meest geschikte lokatie binnen de gemeente.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is niet voornemens kleinere azc’s te accepteren en houdt
vast aan de eis dat een azc minimaal driehonderd vluchtelingen moet huisvesten.
In de open brief van 16 februari aan college van B&W, de Raadsfracties en wijkbewoners heeft ons
wijkplatform melding gemaakt van haar standpunt dat het logisch is dat ook onze lokale samenleving een
bijdrage levert bij het oplossen van het vluchtelingenprobleem. Wij vinden wel dat er een goede afweging
moet worden gemaakt tussen belangen van groepen vluchtelingen en die van de lokale bevolking. Een azc
met 300 vluchtelingen of meer past o.i. niet in die afweging vooral ook omdat het hier gaat om een
voorziening van minimaal 5 jaar. Dit standpunt stemt overeen met de mening van het merendeel van de
fracties in de gemeenteraad.
Volgens De Gelderlander komt eind mei of begin juni meer duidelijkheid over de keuze van de lokatie voor
een azc.
Ook over dit onderwerp leest u meer op de website.
Met vriendelijke groet,
namens St. Wijkplatform Elst-Zuid
Fred Bootsma
Eddie van Hattum
Voorzitter
Secretaris
Tel. Secretariaat: 06 23930249
Email: elstzuidonzewijk@gmail.com
Website: www.wijkplatformelstzuid.nl
N.B.:Omdat wij over een beperkt aantal emailadressen beschikken bereiken wij veel wijkbewoners niet
d.m.v. deze mail. Wellicht kent u wijkbewoners die ook geïnteresseerd zijn in informatie over onze wijk. Wilt u
dan zo vriendelijk zijn dit bericht door te sturen. Wil men graag de nieuwsbrief persoonlijk ontvangen dan kan
men een mail sturen aan bovenstaand mailadres, wij nemen u dan graag op in ons bestand.

