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Inloopbijeenkomst 23 juni 2016
Op 23 juni is er een inloopbijeenkomst
georganiseerd over het gebiedsproces. Tot onze
tevredenheid zijn er, ondanks het hele warme,
benauwde weer zo’n 50 belangstellenden gekomen.
Daaronder waren bewoners, raadsleden en
statenleden. Terwijl het water niet aan te slepen
was, lieten de bezoekers zich informeren over wat
we tot nu toe met de klankbordgroep hebben
opgeleverd.
Het geluid van bewoners en hoe nu verder
De gesprekken met het projectteam en de leden van de klankbordgroep vonden plaats aan de
hand van de kaart met het concept Ruimtelijke Kwaliteitskader, het overzicht van de
gebiedsagenda, de doorsneden over het gebied en specifiek de Rail Terminal Gelderland
(RTG). Dat heeft de bezoekers erg geholpen om meer inzicht te krijgen in de opgaven rond
Knoop 38 en hoe we kijken naar ruimtelijke kwaliteit en de (be)leefbaarheid. De meeste
zorgen van bezoekers zitten bij de ontsluiting van de railterminal, de afwikkeling van
verkeersstromen bij de afslag 38 (A15, Oosterhout/Elst) en de leefbaarheid in het gebied.
Belangrijk bij dit laatste punt is het fietsverkeer en met name de veiligheid van de
schoolgaande jeugd. Dat zijn o.a. de kwesties die we de komende maanden uit gaan werken
om van een gebiedsagenda te komen tot een uitvoeringsagenda.

We zitten niet stil deze zomer
Momenteel werken we aan een rapportage van het proces toe nu toe, waarin het ruimtelijk
kwaliteitskader en de gebiedsagenda wordt opgenomen. Dit zgn. ambitiedocument is een
tussenproduct en geeft de oogst van de besprekingen met de klankbordgroep tot nu toe. Met
dit tussenproduct kunnen we de gemeenteraden en Provinciale Staten na de zomer informeren.
Het vormt het vertrekpunt om de komende maanden de openstaande keuzes verder te
onderzoeken en te besluiten en de voorgestelde ingrepen te toetsen op beleidsmatige en
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financiële haalbaarheid. Dat moet uiteindelijk leiden tot een gebiedsvisie bestaand uit een
ruimtelijk kwaliteitskader en een uitvoeringsagenda met concrete projecten die we tot
uitvoering gaan brengen. Verder werken we aan een aanpak om op een rijtje te krijgen welke
onderzoeken er opgezet moeten worden, wat daarvan de resultaten moeten zijn en hoe we de
klankbordgroep daarbij gaan betrekken.
We zijn blij met het inititatief van de klankbordgroep om een gebiedsexcursie te organiseren
voor de gemeenteraden en Provinciale Staten. De komende weken gaan we met Frans Spaan,
Koos Nijssen en Tom de Jong aan de slag om deze gebiedsexcursie voor te bereiden. Heb je
daarvoor ideeën of suggesties? Die horen wij graag. Stuur dan een mailtje naar Ingrid Joppe:
i.joppe@gelderland.nl
Wij wensen u een mooie zomer!
Meer informatie over het gebiedsproces: Hein van Middelaar, gebiedsregisseur Knoop 38,
telefoon: 06-15499115 of mail: h.van.middelaar@gelderland.nl
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