
Elst, 11-1-2021

Geachte leden van de Raad, geachte voorzitter,

Bijna een jaar geleden heeft het wijkplatform gebruik mogen maken van het spreekrecht met 
betrekking tot de ontwikkeling van de polikliniek Rijnstate te Elst. Ook nu maakt het wijkplatform 
hier graag gebruik van, alleen deze keer jammer genoeg niet fysiek maar via een brief.

Sinds de vorige vergadering in februari 2020 zijn we betrokken geweest bij de ontwikkelingen van 
Rijnstate. Zelfs in deze gekke periode hebben we als Wijkplatform Elst-Oost samen mogen zitten met 
o.a. de projectleider en de wethouder over dit onderwerp. Het is erg fijn om te zien hoe de 
gemeente haar best doet het Wijkplatform en direct omwonenden te betrekken, ondanks de 
beperkingen die er nu zijn binnen Nederland. 

Tijdens de bijeenkomst in februari heeft het Wijkplatform een aantal punten benoemd die we 
belangrijk vinden voor het ontwikkeling van Rijnstate. We zijn blij om te merken dat de vragen die we 
toen gesteld hebben, zijn opgepakt en beter beantwoord, waardoor er meer duidelijkheid is voor 
bewoners en het wijkplatform. Het ging hierbij o.a. om de geluidseffecten op de omgeving, maar ook 
om het stationsgebied West.

Over het stationsgebied West (dorpszijde) heeft het Wijkplatform voor de kerstvakantie nog een 
gesprek gehad met de projectleider. Voor het wijkplatform is de verkeersveiligheid in dit gebied een 
belangrijk speerpunt. Tijdens de bijeenkomst hebben we de tekeningen zoals voorgesteld in de 
plannen besproken. Dit is besproken met de leden van het wijkplatform, waaruit nog een aantal 
aandachtspunten zijn gekomen die het Wijkplatform graag wilt meegeven:

 Er zijn zorgen geuit of de fietsers inderdaad de aangegeven route gaan fietsen. Fietsers zullen 
snel de kortste route pakken, waarbij verwacht wordt dat de fietsers toch weer de stoep 
zullen gaan gebruiken ipv de voorkeursroute via de Johan de Wittstraat.

 Er is in het verleden over gesproken om de paaltjes op de oude Aamsestraat te verplaatsen. 
Dit is toen niet gebeurd, omdat er zorgen waren of de bewoners tijdens de spits vanuit de 
Eshofsestraat nog de van Oldebarneveldstraat op ronden rijden. Is hier naar gekeken bij het 
bedenken van dit plan?

Tijdens deze bijeenkomst is ons verteld dat de gemeente met het stationsgebied aan de Oost zijde al 
na de zomervakantie wilt gaan starten. En dat zij er naar streven om ook de verbeteringen in het 
Westelijke deel dan mee te kunnen nemen. Erg fijn om te horen dat de gemeente vaart wilt maken 
om het stationsgebied  gereed te hebben voor de fietsers om veilig te kunnen fietsen voordat met de 
daadwerkelijk ontwikkeling van Rijnstate wordt gestart.

Behalve verkeersveiligheid is ook de bereikbaarheid van dit het gebied voor het wijkplatform een 
aandachtspunt. Tijdens de laatste bijeenkomst van het wijkplatform, zijn er nadrukkelijke zorgen 
uitgesproken over de effecten van de totale verkeersstroom in het gebied met de komst van de 
polikliniek Rijnstate. Is er bij de verkeersonderzoeken ook goed gekeken naar het totale effect en 
verkeersbelasting met o.a. de komst van het zwembad, woningbouw bij De Pas en Het Klooster. In de 
huidige situatie staat de van Oldebarneveldstraat al geregeld vast tot in de tunnel. 

Als laatst zouden wij u willen vragen ondanks de huidige corona maatregelen weer een bijeenkomst 
te organiseren voor belangstellenden en omwonenden. Het wijkplatform merkt dat er 
onduidelijkheid en vragen zijn met betrekking tot het gebruik van de waterstoffaciliteiten en andere 
gassen die gebruikt worden in een ziekenhuis. Daarnaast zou het fijn zijn als het voorstel voor het 
stationsgebied west en de verkeersafwikkeling nogmaals besproken en toegelicht wordt. Tijdens de 



bijeenkomst over de dorpsagenda is vanuit de Eshof vragen gesteld over het parkeren van 
bezoekers/personeel van het ziekenhuis en eventuele overlast die kan ontstaan door het parkeren.

Wij hopen dat u onze aandachtspunten en vragen kunt beantwoorden. En we hopen dat we de 
goede samenwerking die we de afgelopen periode met de gemeente met betrekking tot dit 
onderwerp hebben gehad, kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groet
Adrienne Segeren
Voorzitter Wijkplatform


