
 
 
 

Verslag bijeenkomst Wijkplatform Elst-Oost d.d. woensdag 2 november 2022 om 20:00 uur 

in De Wieken. 

 

1. Opening en mededelingen.  

Geen mededelingen.  

 

2. Stand van zaken voor en door de wijkagent/Boa.  

Dauw; snelheidscontroles gehouden. De hoogst gemeten snelheid was 56 km/uur (je mag er 

30 km/uur). In totaal 6 bekeuringen uitgeschreven, allemaal bewoners uit de wijk. In totaal 2x 

gepost: 1 tot 1,5 uur.  

 

Veel meldingen van vuurwerkoverlast in de wijk, met name bij de zeecontainer bij het station, 

het Romeinse Veld en bij de tunnel. Er is een eerste controle in burger uitgevoerd wat heeft 

geresulteerd in 4 doorverwijzingen naar bureau Halt. Bij overlast inzake vuurwerk bel: 

8844. Er zal ook een campagne gestart worden.   

 

Geen bijzonderheden t.a.v. de cijfers.  

 

Er zijn vanuit de Werf een aantal maaimomenten in het jaar. Wel een aandachtspunt 

begroeiing bij de fietspad. 

 

Fietsbeleid/weesfietsen; er is een werkproces opgesteld dat op korte termijn besproken wordt, 

waarna hopelijk snel conform deze procedure gewerkt kan worden en deze ‘weesfietsen’ 

opgeruimd kunnen worden. Er zijn meldingen over de afgebrande scooter achter de bushalte 

bij Rijksweg Zuid (Griend-Vogelenzang). Deze dient door de eigenaar verwijderd te worden. 

 

Witte voetjes project wordt waarschijnlijk ook dit jaar weer gedaan. Nog niet bekend welke 

wijk, vorig jaar was het in de Apelbuurt.  

 

Er is bij de politie een verzoek binnengekomen om verkeersbrigadiers op te leiden voor de 

begeleiding van de schoolgaande kinderen vanuit Westeraam - Mozartstraat. Er lijken tevens 

nog verkeersbrigadiers aanwezig te zijn (ochtend bij busbaan; middag bij Mozartstraat).  

 

3. Ingekomen stukken 

Zie agenda. 

 

4. Verslag van 21 september  

Geen bijzonderheden.  

Korte toelichting gegeven op de open avond van de crisisnoodopvang vluchtelingen. 

Verblijfsduur is toch iets langer dan enkele dagen i.v.m. doorlooptijd van de administratieve 

afwikkeling. 

 

5. Inbreng punten buurtvertegenwoordigers 

Geen andere punten dan reeds op de agenda staan. 

 

 

 



 
 

 

6. Lopende zaken 

a. Stationsgebied. De aanbestedingsprocedure voor het zwembad/multifunctioneel sportcentrum 

loopt. Rijnstate loopt op planning, verwachte opening juli 2023. In december wordt gestart 

met het parkeerterrein van het Klooster, begin 2023 de voorzijde van de Rijnstate. 

b. Duurzaamheid/vergroening. Hans Suurmond  (Brienenshof) is de nieuwe 

klimaatburgemeester van de gemeente Overbetuwe geworden. Zie: 

https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/hans-is-klimaatburgemeester-doe-het-stap-voor-stap-

het-klimaat-verander-je-niet-in-een-uurtje~acac7307/ 

 

Het duurzaamheidsinitiatief in Brienenshof blijft actief. Onderwerpen die nu op de agenda 

staan zijn: wateropstopping en groene daken. Er komt nog weinig wijkbreed uit, maar de 

initiatieven komen vooral uit particulieren zelf.  

Vanuit het waterschap staat weer een subsidieregelng open voor bijvoorbeeld: regentonnen en 

sedumdaken: https://www.waterschaprivierenland.nl/samenvergroenen 

 

Het initiatief voor de wijken De Eshof en Westeraam zijn tot stilstand gekomen na het vertrek 

van alle kartrekkers. Nog geen informatie ontvangen over de opvolging. In de vergadering 

wordt besproken of het wellicht eens van belang is om bijvoorbeeld in te spreken bij de 

Raadsvergadering over allerlei projecten die opstarten, maar door het wegvallen van de 

kartrekkers ook weer snel doodbloeden: verspilling van geld en tijd. Volgende vergadering 

bespreken indien enkele politieke partijen ook aanwezig zijn.  

c. Railterminal/Knoop 38.  

Op 1 november jl. heeft het College van Overbetuwe een informatieavond gehouden voor de 

Gemeenteraad over de verbetering van de verkeersmaatregelen bij Afslag 38 (Knoop 38). Er 

lijken wat kleine succesjes behaald te zijn: 

- Traject rotonde tot rotonde wordt bekeken. 

- Fietsroute Elst (Olympiasingel) tot aan Reeth is toegevoegd.  

- Het viaduct was niet opgenomen in het Via 15 traject, is nu dus toegevoegd aan het project. 

 

Olympiasingel gaat al bij de aanleg van De Pas aan zijn max komen en dus komen er dan al 

VRI’s (verkeersregelinstallaties = verkeerslichten). Het is wel van belang om dit in de gaten 

te houden. Tunnel is sowieso niet aan de orde. Verwachte stijging van 30%-40% van de 

kosten (begroot op 34 miljoen) dat is nog exclusief de aanleg van de rotonde.  

 

Er werden veel kritische vragen gesteld over het dubbelzijde fietspad, de drukte en de 

verschillende soorten gebruikers (fietsers, pedelecs). Het fietspad zal ook gebruikt worden als 

onderdeel van het snelfietspad en zou dan moeten aanhaken op het nog aan te leggen 

snelfietspad Veluwe-Waal-pad. Ambitiedocument van het Veluwe-Waal-pad geeft meer 

inzicht.  

 

Zijn de tellingen wel recent van 2017, ze kwamen toen enthousiast met een telling uit 2021 

(uit de coronatijd), de vraag is echt of deze tellingen een betrouwbaar beeld geven van de 

gebruikers. Er wordt geen rekening gehouden met wandelaars op deze route. 

 

Afmeting van het fietspad willen ze 4 meter maken, dat valt binnen de redelijke termijn. 

 

Het proces RTG ligt voor op het traject verbreding.  

https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/hans-is-klimaatburgemeester-doe-het-stap-voor-stap-het-klimaat-verander-je-niet-in-een-uurtje~acac7307/
https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/hans-is-klimaatburgemeester-doe-het-stap-voor-stap-het-klimaat-verander-je-niet-in-een-uurtje~acac7307/
https://www.waterschaprivierenland.nl/samenvergroenen


 
 

 

Er was nog een vraag (VVD) als Raad van State besluit dat RTG er niet komt, wat dan met 

viaduct en inrichting. Dan nog wel aanpassing, maar zal er een andere pot geld gevonden 

moeten worden.   

 

Op 28 november is de zitting van de Raad van State. Het is op dit moment nog onduidelijk op 

welke termijn er een uitspraak komt.  

 

Er komt nu eerst een voorlopig ontwerp met een SKK-raming.  

 

Nader onderzoek naar de zogenaamde ‘omklapvariant’ nu de kosten fors toegenomen zijn.  

d. Zwerfafval. Geen update. Er is nog een poging gewaagd om zicht te krijgen op de haken + de 

evaluatie. Nog geen contact geweest.  

e. De Pas. Het hoofdplan geen nieuwe ontwikkelingen. Wel rondom het nieuw te ontwikkelen 

gebied, voorlichtingsavond op 15 november. Alleen omwonenden hebben daar bericht over 

ontvangen, verder komt er een website De Pas Noord (www.depasnoord.nl) voor 

informatievoorziening. De participatie loopt volledig via de projectontwikkelaar. De 

gemeente is daar niet zichtbaar. Dit geldt voor de Pas, Rijzenburg, Lingezicht.  

f. Verkeer stand van zaken. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

g. Snelfietspad (Veluwe-Waalpad). Geen nieuwe ontwikkelingen. Ambitiedocument (zie onder 

punt c) gaan we opvragen en beoordelen.  

h. Multifunctioneel sportcentrum. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

i. Rijzenburg. Ontsluiting zou via de Stapelwolk moeten volgens de gemeente, de 

projectontwikkelaar wil ontsluiten via de Rijksweg. Er is een afspraak gepland 

buurtbewoners, projectleider (mevrouw Derks) en gemeente op 14 november a.s. 

j. Wifi-punten. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

k. Cellencomplex. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

l. Crossbaan. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

m. Lingzicht. In november zijn er 2 bijeenkomsten gepland (participatietraject). Het 

Wijkplatform is ook uitgenodigd voor dit participatietraject. 

n. Verkeersmaatregelen schoolroute Mozartstraat – Westeraam. Adrienne en Kristiaan 

ontvangen nog een uitnodiging om dit te bespreken met de verkeersdeskundige van de 

gemeente.   

o. Crisisnoodopvang vluchtelingen. Zie hiervoor.  

 

 

7. Onderwerkpen wijkkrant 

- Railterminal 

- Vuurwerkoverlast 

- Verkeersroute Mozartstraat (laseren, bekeuringen) 

- Crossbaan, bijdrage Overbetuwe Doet, vrijwilligers gezocht 

- Data 2023 

- Voorstellen wijkagent  

- Groen die over openbare weg/stoep groeit 

 

 

 

 

http://www.depasnoord.nl/


 
 

 

8. Rondvraag 

Standpunt Facebook: we zouden het graag willen behouden, maar uiteraard moet er dan wel 

iemand zijn die de taken over wil nemen.    

 

 

Volgende vergadering woensdag 14 december om 20:00 uur In De Ommelanden.  

 

 

Actielijst: 

 

Datum Actie Wie Status 

011122 Opvragen Ambitiedocument van het Veluwe-Waal-pad Bestuur  Optie 

    

230922 Dorpscontactpersoon vragen naar een lijstje met namen en 

afdelingen. 

Bestuur Open 

230922 Brief De Pas inzake het planproject van de 2e fase doorsturen. Bestuur Open 

230922 Check opzette kwartaaloverleg met Team Beheer van gemeente 

Overbetuwe.  

Bestuur Open 

230922 Trappen aan het water bij de Jumbo. De groene zone tussen de 

bankjes is niet gerealiseerd (perkjes). Dit opnieuw onder de 

aandacht brengen.  

Werkgroep Open 

 


