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Beste wijkbewoner,
Voor u ligt de nieuwe wijkkrant van Wijkplatform Elst-Oost. Corona was ook afgelopen half jaar bepalend in ons leven. De
laatste weken komen er steeds meer versoepelingen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ontmoeten en samenzijn.
Blijf echter alert en zorgzaam voor elkaar.
Natuurlijk blijven wij u graag informeren over de ontwikkelingen in onze wijk. Veel leesplezier met de nieuwe wijkkrant!

Eindelijk IJSPRET!
Het lijkt al weer zo’n tijd geleden, maar afgelopen
februari was het dan eindelijk zover. Na ruim zeven
jaar wachten (op één dag na in 2017) konden we weer
schaatsen op het "Mare Nostrum" in Westeraam. Het was
dan ook na de winter in 2014 dat we als Wijkplatform ons
uiterste best hebben gedaan om een veegmachine aan
te schaffen voor een mogelijke volgende keer. Met de
nodige moeite en hulp van diverse sponsoren* hebben
we dat toen kunnen realiseren maar niet wetende dat
het zeven jaar zou duren voordat we de veegmachine
zouden gebruiken. Helaas konden we vanwege de
corona-pandemie de Koek&Zopie kraam niet van stal
halen maar laten we zeggen dat we die tegoed houden
voor een volgende keer!
Gedurende de schaatsdagen is er ook intensief
contact geweest met de politie i.v.m. de veiligheid.
Vanwege de corona-maatregelen mochten we helaas
niet 's avonds schaatsen. Desondanks was het voor
vele Elstenaren een genot om dit lange weekend te
kunnen schaatsen met goed geprepareerde banen.
* met dank aan de volgende sponsoren:
Rabobank-Opel Broekhuis-Montagebedrijf Raymond Wouters-Reﬂex Fysiotherapie- Shapers Haarmode-Eetcafe Westeraam-Fitness
Club15-Jumbo Macleane-Lyceum Westeraam-Stuart Carcare.
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We danken de vele vrijwilligers die dit mogelijk
hebben gemaakt en hopen jullie aankomende winter
weer te zien. Mocht u interesse hebben om bij een
volgende keer ook als vrijwilliger te willen helpen
neemt u dan contact op met info@wpelstoost.nl
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Railterminal Gelderland bij Reeth:
verkeersveiligheid fietsers langs
Rijksweg Zuid
Naar verwachting nemen Provinciale Staten op
7 juli 2021 een besluit over het Inpassingsplan
Railterminal Gelderland en het starten van de
onteigeningsprocedure. Als belanghebbende heeft
het Wijkplatform op 16 juni jl. ingesproken tijdens de
hoorzitting van de Provinciale Staten om ons standpunt
nogmaals onder de aandacht te brengen. Het gaat het
Wijkplatform met name om de fietsveiligheid op het
kruispunt Rijksweg Zuid - Reethsestraat.
Wat is de Railterminal Gelderland ook al weer?
Het rivierengebied in Gelderland, tussen Gorinchem
en Nijmegen, is de verbinding voor goederenvervoer
van Rotterdam naar o.a. Duitsland. Voor het beter

benutten van de Betuweroute en om meer gebruik te
kunnen maken van het spoor is het project Railterminal
Gelderland (afgekort: RTG) ontstaan. De RTG is bedoeld
om op- en overslag van spoor naar weg (en andersom)
mogelijk te maken. De Provincie Gelderland wil de
Railterminal in 2025 in gebruik nemen ter hoogte van
Reeth / afslag 38 van de A15.
Wat betekent dit voor ons?
Concreet betekent dit dat het kruispunt Rijksweg
Zuid – Reethsestraat aangepast zal gaan worden om
een nieuwe weg richting de railterminal aan te leggen.
Hier zullen na 2025 op de spitstijden van het RTG
ruim 30 vrachtwagens per uur richting railterminal
rijden. Op deze kruising zullen verkeerslichten worden
geplaatst. Het Wijkplatform maakt zich zorgen over
de fietsveiligheid rondom deze nieuwe kruising en
de kruising bij Knoop 38 (viaduct over de A15). Het
fietsverkeer (o.a. veel scholieren), autoverkeer en
vrachtwagenverkeer neemt verder toe en de veiligheid
voor fietsers is kwetsbaar in dit gebied.
Het Wijkplatform heeft voor het inpassingsplan
Railterminal Gelderland vorig jaar meerdere zienswijzen
ingediend en onlangs is hier antwoord opgekomen
via de reactienota van de Provincie Gelderland. Dit is
gepubliceerd op onze website.
Het Wijkplatform zal deze procedures blijven volgen en
via onze facebookpagina en website zullen wij u blijven
informeren over deze zaak.

Dorpsprofiel - Wijkagenda –
Wijkarrangement: samen werken aan
een mooie wijk!
In 2019 is in alle dorpen van Overbetuwe een enquête
gehouden. Hierin werd duidelijk hoe inwoners denken
over hun woonomgeving, de voorzieningen en sociale
samenhang. In 2020 zijn de uitkomsten en andere
gegevens over de wijken gebruikt om dorpsprofielen
samen te stellen. Deze zijn terug te vinden op
www.overbetuwe.nl/dorpsprofielen.
Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties
en het Wijkplatform Elst-Oost zijn de dorpsprofielen
voor Westeraam en Elst Oost (Eshof, Stationsbuurt,
Brienenshof en De Aam) besproken en aangevuld met
ideeën en wensen van de verschillende partijen. Dit heeft
geleid tot een (voorlopige) wijkagenda voor Westeraam
en Elst-Oost, zie: https://wpelstoost.nl/2021/03/17/
wijkprofiel-wijkagenda-wijkarrangement-samenwerken-aan-een-mooie-wijk/.

De uitwerking van de wijkagenda’s zal plaatsvinden in
wijkarrangementen, daarin wordt beschreven wie met
welke onderdelen aan de slag gaat. Hierdoor worden
de wijkagenda’s steeds concreter en wordt in overleg
bepaald welke punten als eerste aangepakt worden en
wie daarvoor nodig zijn. Waar hebben inwoners een
rol en waar kunnen de gemeente of andere partijen
helpen?
Deze wijkagenda’s sluiten aan bij enkele thema’s die
ook bij het Wijkplatform Elst-Oost centraal staan, zoals
verkeersveiligheid en verduurzaming & vergroening
van de wijk. We zullen hier de komende tijd dus
gezamenlijkheid mee aan de slag gaan. We nodigen alle
bewoners van Elst-Oost van harte uit om hierbij aan te
sluiten. De dorpsagenda’s gaan over úw wijk, uw buurt!
Dus doe mee! Als u wilt meepraten over of meewerken
aan de verbeteringen in uw wijk, meldt u aan via
info@wpelstoost.nl!

Oproep nieuw bestuurslid Wijkplatform
Het huidige bestuur van het Wijkplatform bestaat
uit vijf bestuursleden. Daarnaast zijn er diverse
buurtvertegenwoordigers betrokken die frequent de
vergaderingen bezoeken en de ogen en oren van de
verschillende woonwijken zijn.
Om de taken binnen het bestuur verder te
kunnen verdelen zijn wij op zoek naar een extra
bestuurslid. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar:
info@wpelstoost.nl.
Wil jij de extra paar ogen en oren van de wijk zijn als
buurtvertegenwoordiger dan ben je uiteraard ook van
harte welkom. Kom naar één van de vergaderingen of
neem contact op met het bestuur voor meer informatie.

PMD-zakken aan de haak
Het zal niet lang meer duren voordat ook onze wijk
voorzien zal worden van PMD-haken. Aan deze haken
kunnen bewoners hun PMD-zakken hangen op de
ophaaldag. De haken moeten voorkomen dat zakken
wegwaaien en nieuwsgierige dieren de zakken
kapotbijten. De gemeente heeft onlangs een proef in
Heteren afgerond en gaat het plan nu verder uitrollen
binnen de andere kernen.
Een groep bewoners van de verschillende wijken zijn de
wijk ingetrokken op zoek naar geschikte plekken voor
het ophangen van de PMD-haken. De gemeente wil de
haken zoveel mogelijk op kruisingen van woonstraten
en in een straal van 50 meter van elkaar hangen. Maar
het Wijkplatform heeft ook gekeken naar andere criteria.
Zo willen we de zakken niet pal voor ramen van huizen
hebben hangen en niet te dicht langs parkeerplaatsen

en heggen (vanwege kans op scheuren). Ook hebben
we kritisch gekeken naar de breedte van de trottoirs,
zodat er voldoende ruimte over blijft voor voetgangers
en rolstoelers. Het gebruik van de PMD-haken is niet
verplicht. We blijven dit project nauwlettend volgen om
overlast te voorkomen.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in de wijk blijft de gemoederen
bezighouden. Bestaande kruispunten vormen soms
nog steeds een probleem en er wordt regelmatig hard
gereden in de wijken. Verkeers(on)veiligheid is een
gevoel dat ook in de andere kernen van de gemeente
een aandachtspunt is. Maar ook landelijk is het een
punt van aandacht. Het actieplan “Veilig van Deur tot
Deur” moet (landelijk) een vernieuwde visie geven
op verkeersveiligheid. De Provincie Gelderland en de
gemeente Overbetuwe werken aan meer lokaal beleid.
Binnen onze wijk zijn de oversteek bij De Pas
(sportvelden) en het stationsgebied belangrijke
aandachtspunten mede gezien de ontwikkelingen in
deze gebieden. Verder is er veelvuldig contact tussen
bewoners van de Aurelius en de gemeente om het
gevaar van hardrijders in deze woonstraat aan te pakken.
De kruispunten met verkeerslichten op de Rijksweg
hebben eveneens onze aandacht. Op ons verzoek heeft
Veilig Verkeer Nederland de kruispunten bezocht en
beoordeeld. Eventuele bevindingen en aanbevelingen
zullen nader besproken worden met de gemeente.

Waterplanten filteren water in
Westeraam – het Helofytenfilter
Wellicht wandelt u in de bocht van de Ceintuurbaan
weleens de brug over om een ommetje rondom
de waterplassen te maken. Dit zijn geen gewone
waterplassen. Dit is namelijk een helofytenfilter. Hierin
wordt water wat een beetje vies is, zoals regenwater
van wegen, opgevangen en schoon gefilterd. Het is een
uniek systeem en daarom wordt er met het onderhoud
maatwerk toegepast. Riet lijkt een makkelijke plant,
maar het komt heel nauwkeurig met bijvoorbeeld het
maaien om een goed werkend rietsysteem te houden.
Het zuiveringsproces
Het helofytenfilter bij woonwijk Westeraam is in 2012
aangelegd om de waterkwaliteit in de woonwijk te
verbeteren. Het water komt aan de oostzijde het
helofytenfilter binnen en stroomt rustig door het filter
heen. Aan het eind van het proces stroomt het schonere
water aan de westzijde het watersysteem van woonwijk

Westeraam in.
‘Helofyt’ is de benaming voor waterplanten die met
de wortels in het water staan en met het blad boven
water, zoals riet, gele lis, grote lisdodde en gewone
waterbies. Deze waterplanten zijn niet hetgeen wat
het water zuivert, maar dit doen de bacteriën die in
het water rondom de wortels van deze planten leven.
De afvalstoffen in het water zijn voor deze bacteriën
voedingsstoffen. Ze nemen deze voedingsstoffen op
waardoor het water schoongemaakt wordt. De wortels
van het riet en de andere waterplanten zorgen voor
zuurstof in het water. Dit is belangrijk voor een goed
leefklimaat voor de bacteriën.
Beheer is maatwerk
Dit type helofytenfilter heeft in principe weinig
onderhoud nodig. Desondanks wil Waterschap
Rivierenland wel maatwerk gaan uitvoeren. Dit heeft als
doel dat er meer riet zal gaan bijgroeien, want dit lijkt de
laatste jaren wat afgenomen te zijn. Het waterpeil, ofwel
de hoogte van het water, zal binnenin het helofytenfilter
om die reden iets lager komen te staan. In 2022 gaat de
ontwikkeling van de rietgroei gemonitord worden en
zal blijken of het riet is toegenomen. Dan kan bepaald
worden welke beheermaatregelen er eventueel nog
meer genomen kunnen worden om het riet zich verder
te laten ontwikkelen.

foto: Taco van Manen (Waterschap Rivierenland)

Woningbouw De Pas - update
Na een periode van stilte rondom de woningbouwplannen op De Pas hebben de betrokken projectontwikkelaars Amvest en BPD en de gemeente Overbetuwe in
het voorjaar een update gegeven over recente ontwikkelingen en veranderingen van de eerdere plannen.
Gezien de grote vraag naar betaalbare woningen
zal de aanleg van De Pas worden versneld. Na het
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan moet
de wijk binnen vijf jaar gerealiseerd worden. Daarnaast
zal het aantal woningen uitgebreid worden naar 350
(was 320) en komen er meer koopwoningen voor
starters en middeninkomens (totaal 20%). Het aandeel
sociale huurwoningen binnen De Pas blijft 30%. Deze
veranderingen vragen extra ruimte voor woningen

binnen De Pas wat zal worden bereikt door een andere
indeling van het groen en wegen ten opzichte van de in
2019 vastgestelde Spelregelkaart en het Inspiratieboek.
De huidige plannen gelden overigens voor het
plangebied ten westen en zuiden van de Groenestraat
(niet ten noorden van de Groenestraat).
Het participatietraject voor aanwonenden, omwonenden, potentiële nieuwe bewoners en overige
geïnteresseerden is recent hervat. Tijdens een online
bijeenkomst op 18 mei is een algemene toelichting
gegeven op de ontwikkeling van woongebied De Pas.
Tijdens deze bijeenkomst zijn de deelnemers geïnformeerd over het stedenbouwkundig ontwerp en hoe
alle (reeds ontvangen) reacties worden meegenomen
in het participatietraject.
De volgende stap is het afronden van het ontwerp
bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan.
In september 2021 zal een nieuwe informatiebijeenkomst volgen over het ontwerpbestemmingsplan en
ontwerp beeldkwaliteitsplan. Eind september zal het
bestemmingsplan ter inzage worden gelegd waarna
een zienswijze traject start. Uiteindelijk zal het college
en de gemeenteraad de plannen moeten vaststellen.
Zie voor alle ontwikkelingen: www.wonenindepas.nl
en www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/
Projecten/De_Pas_Elst

Werkgroep hondenbeleid Westeraam
Na diverse overleggen en inventarisatie van de aandachtspunten in het afgelopen jaar is de gemeente nu
gestart met een nieuwe proef.
De gemeente Overbetuwe heeft extra afvalbakken voor hondenpoep geplaatst:
de DepoDog. De afvalbakken horen dus
bij een proefproject en mogen gebruikt
worden om de uitwerpselen van uw trouwe viervoeter
in te deponeren. We zien dat dit op verschillende plekken al succesvol wordt gedaan. Bedankt hiervoor. Wij
houden u op de hoogte over het verdere verloop van
het project.

Duurzaamheid en vergroening
Een van de thema’s waar het Wijkplatform Elst-Oost
mee aan de slag gaat is het thema verduurzaming /
klimaatadaptatie. Wat gaan we doen?
●

●

Schone leefomgeving en vermindering zwerfafval in
de wijk. Overlast van zwerfafval en rommel rondom
containers verminderen en bewoners stimuleren
onze wijk zo netjes mogelijk te houden.
Klimaatadaptatie maatregelen bevorderen bij bewoners en in de openbare ruimte, zoals het vergroenen

●

van daken, ontstenen van de straten en tuinen en het
verfraaien van de boomspiegels.
Stimuleren van meer huisgebonden energieopwekking / energiebesparende maatregelen, denk aan
zonnepanelen of isolatie.

We gaan op zoek naar
manieren om bewoners
hierin te (laten) adviseren en stimuleren.
We willen samen met
bewoners de mogelijkheden en projecten verkennen en hier uitvoering
aan proberen te geven, denk aan stimuleren aanleg
zonnepanelen en isolatie van de woning, ‘tegelwippen’, geveltuintjes, operatie Steenbreek, ‘elke tuin een
(regen)ton’, het organiseren van een opschoondag, etc.
Heb je goede ideeën die aansluiten bij dit thema en wil
jij hier aan meehelpen, meld je aan!

Oproep ‘Oversteekpoppetjes’
Om aandacht te vragen voor een veilige oversteek naar
de speeltuin ‘skatebaan’ in de wijk Brienenshof, willen
we een verkeersmaatje (groene of gele pop die waarschuwt voor spelende kinderen) plaatsen. Mocht je
nog een verkeersmaatje hebben staan en deze niet gebruiken, dan zouden we deze goed kunnen gebruiken!
Neem dan contact op via info@wpelstoost.nl. Wellicht
heeft u ook nog een suggestie voor een verkeersmaatje
op een andere plek in de wijk. Mochten wij meerdere
verkeersmaatjes aangeboden krijgen kunnen we zorgen voor een goede herbestemming.

Wijkplatform Elst-Oost
Kijk voor meer informatie over het wijkplatform op:
www.wpelstoost.nl of op Facebook.
U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@wpelstoost.nl of via het secretariaat: mw. A. van Mierlo,
Wolkenhemel 38, 6661 PH Elst.
Ook bent u van harte welkom op onze vergaderingen.
Deze vergaderingen zijn openbaar, echter als gevolg
van de Corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt om de
RIVM richtlijnen in acht te nemen. Raadpleeg altijd eerst
de website om vast te stellen of en op welke wijze de
vergadering doorgang kan vinden. Normaliter worden
de vergaderingen gehouden in de grote zaal van ‘De
Wieken’, Prinses Irenestraat 49 in Elst en 2x per jaar in
‘In den Ommelanden’, Rijksweg-Noord 19 te Elst. Kijk op
onze website voor data en locaties.
Voor de 2e helft van 2021 zijn de volgende vergaderdata
vastgesteld: 7 juli, 22 september, 3 november en 8
december. Aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

Wij wensen u een fijne, zonnige zomer toe.

