
DE  WIJK
WIJKPLATFORM OOST

 No. 37– Juli 2022

Informatie bulletin

Beste wijkbewoner,

Voor u wederom een wijkkrant van Wijkplatform Elst-Oost. Er zijn weer veel actuele thema’s en initiatieven 

waar we u graag over informeren. Daarbij blijven de thema’s verbinden, activeren en adviseren overeind. Kijk 

maar eens naar het initiatief Woonkamer van Elst die we graag onder de aandacht willen brengen, maar ook het 

activeren en adviseren van onze wijk over het thema Duurzaamheid. Veel leesplezier met de nieuwe wijkkrant! 

Huiskamer van Elst

De Huiskamer van Elst is een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek in het centrum van Elst. Toegankelijk voor 
iedereen die behoefte heeft aan een praatje, onder-
steuning bij hulpvragen en het geven en ontvangen 
van aandacht, het lezen van de krant en dat alles bij een 
lekker kopje koffi  e. De Huiskamer van Elst werkt samen 
met andere organisaties, ondernemers en de gemeente: 
“Samen sta je sterk!”

Dit Ontmoeten kan iedere donderdagochtend bij Aster, 
Kokkeland 17 van 10.00 tot 12.00. De gastvrouwen en 
gastheren verwelkomen je daar in de mooie zalen en 
een hele nieuwe serre en fraaie tuin. 
Veel mensen hebben dankzij De Huiskamer een fi jn 
moment, een morgen waar ze elke week weer naar 
uitkijken. Een vervoerservice maakt het mogelijk 
om mensen te halen en thuis te brengen. Kom een 
keertje langs voor een kopje koffi  e en een praatje 
of informeer naar de mogelijkheden om als vrijwil-
liger een steentje bij te dragen aan dit mooie initiatief: 
www.huiskamervanelst.nl of info@huiskamervanelst.nl 

Woningbouw Lingezicht

Naast de ontwikkeling van De Pas, zie elders in deze 
wijkkrant, zijn ook de voorbereidingen gestart voor 

een nieuwe wijk aan de noordzijde van ons gebied. Het 
betreft het stuk grond aan de zuidzijde van de Linge, 
ten noorden van de wijk Westeraam en in de directe 
nabijheid van Park Lingezegen. De locatie biedt een 
unieke kans om het Park Lingezegen als het ware ‘over 
de Linge te trekken’ en een verbinding te maken tussen 
Park Lingezegen (deel Waterrijk) en het woongebied 
aan de noordzijde van Westeraam.

Op 17 maart vond een eerste informatiebijeenkomst 
plaats voor geïnteresseerden, omwonenden en direct 
betrokkenen. De avond was druk bezocht en gaf een 
eerste inkijk in de nieuw te ontwikkelen wijk. Uiteraard 
waren er ook veel vragen tijdens deze avond. De ont-
wikkelaar heeft aangeven een participatieproces voor 
direct omwonenden en belanghebbenden op te star-
ten om hen te informeren en ideeën uit te wisselen. In 
juni zijn met diverse partijen kennismakingsgesprekken 
gevoerd ter voorbereiding op dit participatieproces. 
Het Wijkplatform heeft ook een kennismakingsgesprek 
gehad en zal betrokken zijn in het participatieproces 
om zo de belangen van de wijk te kunnen vertegen-
woordigen. 
Voor meer informatie over het plan kunt u een kijkje 
nemen op de website:  www.lingezichtelst.nl
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Toekomstig stationsgebied

Recentelijk heeft het Wijkplatform overleg gehad met 
de wethouder de heer Hol om bij te praten over de 
ontwikkelingen rondom het stationsgebied. Dit gebied 
is volop in ontwikkeling: bouw Rijnstate, een nieuw 
politiecomplex, een  nieuw laboratorium voor drietal 
ziekenhuizen uit de regio en de ontwikkeling van een 
multifunctioneel sportcomplex inclusief zwembad. 
Ontwikkelingen in het hart van onze wijk, waarbij de 
toegankelijkheid van de wijk  en de veiligheid van de 
bewoners belangrijke onderwerpen zijn om aan de 
orde te stellen. 
De voortgang van de bouw van het nieuwe Rijnstate 
ziekenhuis verloopt voorspoedig. De contouren van het 
gebouw zijn goed zichtbaar. De planning is dat het zieken-
huis in het 1e kwartaal van 2023 de deuren zal openen. 
Elders in deze wijkkrant kunt u verdere informatie 
vinden over de toekomstige bouw van een nieuw poli-
tiecomplex op het Industrieterrein. 
De bouw van een nieuw laboratorium voor een drietal 
ziekenhuizen uit de regio is inmiddels gestart. Dicoon, 
zoals de nieuwe laboratoriumorganisatie gaat heten, 
zal in de 2e helft van 2023 haar deuren openen. 
Op 6 juli organiseert de gemeente weer een informatie-
bijeenkomst over dit gebied voor direct betrokkenen. 
Het Wijkplatform zal hierbij aanwezig zijn. 

Woningbouw De Pas

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 
350 nieuwe woningen gebouwd. BPD|Bouwfonds en 
Amvest hebben het grootste deel van het plangebied 
in eigendom en zijn de trekkers voor de ontwikkeling 
van het gebied en voeren deze ook uit. De gemeente 
toetst de plannen, voert haar wettelijke taken uit en zal 
de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.
In 2019 is een participatietraject gestart waarin bewo-
ners en andere belangstellenden mee konden denken 
over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke 
uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. Dit is vastgelegd 

in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart als basis  
voor de verdere uitwerking van de plannen.
In het najaar van 2021 heeft het ontwerpbestemmings-
plan voor de Pas ter inzage gelegen en konden
zienswijzen worden ingediend. Begin 2022 hebben 
onderzoeken (explosieven en archeologie) plaatsge-
vonden. Voor begin dit jaar stond de besluitvorming 
over het bestemmingsplan (eventueel met aanpassin-
gen naar aanleiding van de zienswijzen) op de planning 
voor de gemeenteraad en daarop volgend de start 
van de bouwwerkzaamheden. Deze besluitvorming 
is vertraagd en staat voor eind juni op de agenda. Na 
vaststelling bestemmingsplan zal het traject rond 
de bouwvergunningen starten waarna de bouw kan 
aanvangen. Binnen vijf jaar moet de nieuwe woonwijk 
gerealiseerd zijn.

Uitbreiding speelweide De Eshof

Sinds eind 2021 is de speelweide De Eshof uitgebreid 
met een stuk grond dat voorheen deel uitmaakte van 
de parkachtige tuin van de nabijgelegen kantoorvilla. 
In overleg met de gemeente is de speelweidecommissie 
van de Eshof begonnen met de invulling van dit nieuwe 
gedeelte. Wat betreft de invulling wordt aangesloten 
bij het aangrenzend gedeelte van de huidige speeltuin:  
“natuurlijk spelen”. Struinen, spannende plekken en 

een vuile broek horen daarbij! Het eerste project, een 
schuilhut van wilgentenen te midden van een bamboe-
bos is inmiddels al gerealiseerd. De hut is zelfs voorzien 
van meubels! Van bomen uit de Schaepmanstraat, 
die gerooid moesten worden, zijn stoeltjes gezaagd 
rondom een tafel die gevormd wordt door de stobbe 
van een omgezaagde boom. De volgende fase is het 
realiseren van een Eshof-oerwoud. Hier kunnen kinde-
ren slingeren en sluipen.

Oversteek De Pas

Naast de ontwikkelingen van woonwijk De Pas heeft 
ook een veilige oversteek van de Olympiasingel naar 
Sportpark De Pas de continue aandacht van het Wijk-

Oproep nieuwe bezorgers

GEZOCHT! Nieuwe bezorgers die 2x per jaar, vrij-
willig, de wijkkrant willen bezorgen. De wijkkrant 
wordt bezorgd begin juli en medio december. Het 
rondbrengen van de wijkkrant kost ca. 1 uur tijd per 
bezorgronde. Met name voor de wijk Westeraam en 
het Industriegebied zoeken we enkele nieuwe be-
zorgers. Geïnteresseerd? Stuur dan een email naar: 
info@wpelstoost.nl.



platform alsmede Buurtvereniging Brienenshof. Dit 
is met de ontwikkeling van Vitaal Sportpark De Pas al 
aangekaart. Deze oversteek over de Olympiasingel 
baart veel bewoners al jaren zorgen, met name voor 
alle jeugdige sporters en bezoekers aan de speeltuin 
en sportvelden. Nu de contouren van De Pas bekend 
zijn, met ontsluitingswegen, heeft de gemeente ook 
gekeken naar deze oversteek. Begin mei zijn naast 
het Wijkplatform, buurtvereniging Brienenshof, de 
sportverenigingen en de Fietsersbond uitgenodigd om 
het conceptplan te bespreken. Het plan bevat een rui-
mere opzet van het kruispunt en één (i.p.v. de huidige 
twee) oversteek, daarnaast wordt met de inrichting 
ingezet op snelheidsbeperkingen door o.a. drempels, 
vluchtheuvels, mogelijk haagjes en een ‘lichte knik’ in 
de weg. Voor de toekomst bestaat nog de mogelijkheid 
voor verkeerslichten, dit wordt nog nader onderzocht 
door de gemeente.  Vanuit de betrokken organisaties 
is nadrukkelijk de wens voor een tunnel aangegeven, 
als meest veilige optie. Dit is volgens de gemeente 
echter niet mogelijk vanwege gebrek aan ruimte (tun-
nel/brug zou te steil worden). Tenslotte is ook nog 
aandacht gevraagd voor de fi ets- en wandelroute op 
het sportpark o.a. vanwege kruisend verkeer en voor de 
aanhoudende drukte en daarmee onveiligheid tijdens 
wedstrijd-zaterdagen.

Griftbosje

Elst is een parkje rijker. Naast de Grifttunnel aan de 
Rijksweg-Noord. Begin dit voorjaar hielpen leerlingen 
van basisschool De Wegwijzer om 500 struiken te plan-
ten. Ze kregen hulp van de wethouders de heer Hol en 
mevrouw Faber-de Lange.
De afgelopen weken heeft de gemeente het parkje 
afgemaakt. Er is ingezaaid met een bloemen- en krui-
denmengsel voor bijen, vlinders en andere insecten. We 
hopen dat veel kinderen straks in het park gaan spelen 
en gebruik zullen maken van het buitenleslokaal. 
Het wandelpad sluit aan met een bruggetje naar de 
nieuwbouw van de Rijzenburg. Via de Rijzenburg kan 
men straks richting Rijksweg Noord of Windroos een 
ommetje maken.

Belevingskaart Elst

Wist u het al? Elst krijgt een eigen Belevingskaart! 
Wat is een Belevingskaart? Marieke van Doorn van het 
bedrijf Doornroos vond de Belevingskaart uit. Een soort 
Efteling plattegrond van uw eigen wijk of stad waarop 
alles staat wat er te beleven is en die de bijzondere plek-
ken en verhalen van Elst zichtbaar maken. Een echte 
schatkaart van Elst!

De Belevingskaart komt tot stand door samenwerking 
met en inbreng van verschillende bewoners, verenigin-
gen en organisaties. Zo is Marieke van Doorn ook bij 
een vergadering van het Wijkplatform langs geweest 
en heeft zij samen met enkele vertegenwoordigers van 
het Wijkplatform op de fi ets de bewonderingswaardig-
heden van de verschillende wijken ontdekt. Wij kijken 
vol spanning uit naar het resultaat!

Duurzaamheidsinitiatieven in de wijk

De wijk Brienenshof is bijna een jaar geleden gestart 
met het Buurtinitiatief Brienenshof Duurzaam. Inmid-
dels zijn er al diverse bijeenkomsten geweest en is een 
fl inke groep buurtbewoners aan de slag gegaan met 
allerlei initiatieven. Op 22 juni heeft er bijvoorbeeld een 
informatieavond plaatsgevonden over “Hoe maak je 
de juiste keuzes in het verduurzamen van je woning”. 
Maar ook voor het najaar zijn er al nieuwe bijeenkom-
sten gepland o.a. over hemelwater en groene daken. 
Kijk op de website van Brienenshof voor het laatste 
nieuws, informatie over de gehouden bijeenkomsten, 
handige tips en natuurlijk de geplande bijeenkomsten: 
http://brienenshof.nl/index.php/duurzaamheid.

Voor de overige wijken in ons gebied (De Eshof, Stati-
onsgebied en Westeraam) is inmiddels ook gestart met 
dit thema. Door middel van een enquête via Buurtpeil 
is in kaart gebracht welke ideeën en onderwerpen 
het meest aanspreken. In totaal zijn er meer dan 300 
reacties gekomen op de enquête die op dinsdag 14 juni 
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Website beheer 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste buurtbe-
woner die ons kan ondersteunen in het bijhouden 
van onze website met nieuwe artikelen en nieuws-
berichten. De tijd is vrij in te delen. Geïnteresseerd? 
Stuur dan een email naar: info@wpelstoost.nl.

een digitaal vervolg heeft gekregen. Tijdens dit digi-
tale overleg werd over een 6-tal onderwerpen nadere 
toelichting gegeven en informatie uitgewisseld. Deze 6 
onderwerpen waren:
1. Aanschaf van (hybride) warmtepomp
2. Dak van huis of garage vergroenen
3. Elektrische boiler of warmtepompboiler 

aanschaff en
4. Regenton aanschaff en
5. Elektrische auto’s gebruiken om stroom op te slaan
6. Aanschaf van een elektrische (deel)auto

In de eerste week van juli heeft een digitaal vervolg 
plaats gevonden om enkele van de onderwerpen ver-
der uit te diepen. Het is de planning om in september 
een fysieke bijeenkomst te plannen waar alle geïnte-
resseerden zich voor aan kunnen melden. De exacte 
datum en invulling zullen nog nader gecommuniceerd 
worden. 

Nieuw politie-complex op De Aam

Op het bedrijventerrein De Aam, tussen de Industrieweg 
en Handelsweg, zal de komende jaren een multifuncti-
onele politielocatie worden gerealiseerd. Dit gebouw 
krijgt meerdere functies: een arrestantencomplex, een 
verzamelpunt voor de Mobiele Eenheid (ME), kantoor 
en het bureau voor het basisteam Rivierenland-West. 
Het arrestantencomplex zal 48 cellen en verhoorruim-
ten bevatten, zowel reguliere cellen als speciale cellen, 
zoals voor dronken personen, ‘zachte’ cellen voor per-
sonen die een gevaar voor zichzelf kunnen zijn of ge-
zinscellen. De cellen zijn bedoeld voor korte, reguliere 
opvang van maximaal 3 dagen (voorlopige hechtenis), 
voor langere detentie worden personen overgebracht 
naar een Huis van Bewaring. 
De ME-functie betreft een opkomstlocatie voor de 
ME-leden voor een inzet en de garage voor de ME 
voertuigen. Daarnaast zal het basisteam van de politie 
dat nu gevestigd is aan de Eshofsestraat verhuizen naar 
dit complex op De Aam.

Begin maart is een informatiebijeenkomst geweest 
voor naastgelegen bedrijven, omwonenden en overige 
geïnteresseerden. Hierin kwamen vooral vragen met 
betrekking tot de veiligheid en verkeer ter sprake. De po-
litie neemt deze zorgen met betrekking tot de veiligheid 
serieus. Er zal maatwerk worden geleverd bij het vrijlaten 
van personen, ‘zwaardere gevallen’ gaan naar het huis 
van detentie en worden niet vanaf deze locatie in vrijheid 
gesteld. De verkeersafwikkeling heeft de aandacht en is 
ook meegenomen bij de wijziging bestemmingsplan, 

daarnaast zal het parkeren, zowel voor bezoekers als 
personeel op het eigen terrein plaatsvinden. 
Voor de realisatie van deze nieuwe locatie zal het be-
stemmingsplan aangepast moeten worden. Het betreft 
de wijziging van bestemming bedrijventerrein naar 
maatschappelijke bestemming, dit is met een voor-
ontwerp bestemmingsplan dit voorjaar in gang gezet. 
Na wijziging van het bestemmingsplan zal het traject 
tot bouwvergunningaanvraag gestart worden. De ver-
wachting is dat medio 2026 het complex in gebruik kan 
gaan worden.
De ontwikkeling, met name de veiligheid en verkeer, 
hebben de nadrukkelijke aandacht van het Wijkplat-
form.

Wijkplatform Elst-Oost

Kijk voor meer informatie over het wijkplatform op: 
www.wpelstoost.nl of op Facebook. U kunt ons berei-
ken via het e-mailadres: info@wpelstoost.nl.

Ook bent u van harte welkom op onze vergaderingen. 
Normaal gesproken zijn deze vergaderingen openbaar, 
mocht het Corona-virus in het najaar weer oplaaien dan 
zullen wij onze vergaderingen digitaal houden. Het is 
dan noodzakelijk om u van te voren aan te melden. 
Raadpleeg altijd eerst de website om vast te stellen of 
en op welke wijze de vergadering doorgang kan vinden 
(fysieke bijeenkomst of digitaal). De vergaderingen 
vinden plaats in de grote zaal van ‘De Wieken’, Prinses 
Irenestraat 49 in Elst en 2x per jaar in ‘In den Ommelan-
den’, Rijksweg-Noord 19 te Elst. Kijk op onze website 
voor data en locaties.

Voor de 2e helft van 2022 zijn de volgende vergaderdata 
vastgesteld: 21 september, 4 november en 14 december 
(‘In den Ommelanden’). Aanvang van de vergadering is 
20:00 uur.

Heeft u kopij voor de wijkkrant, dan kan deze aangele-
verd worden bij de eindredactie via info@wpelstoost.nl.

Wij wensen u een fi jne en duurzame zomer toe 

en zorg goed voor elkaar!
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