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3e Werkatelier
Op dinsdagavond 31 mei is het 3e werkatelier rond het
gebiedsproces Knoop 38 georganiseerd. Er is hard
gewerkt om op deze avond de uitwerking van de
opbrengst van de werkateliers van 6 en 25 april te
kunnen presenteren. Dit heeft de vorm gekregen van
een concept Ruimtelijke Kwaliteitskader en de
gebiedsagenda. De gebiedsagenda zal de komende
maanden verder uitgewerkt worden naar een
uitvoeringsagenda.
Verkeerskundige ontwikkelingen en aanpassingen afslag 38
Martijn Mur van de gemeente Overbetuwe laat de stand van zaken zien rondom de
aanpassingen van afslag. Nog dit jaar wordt de zuidelijke afslag van de A15 aangepast zodat
er een goede ontsluiting is van Park15. Voor de verre toekomst is ook ontwerp gemaakt van
de afslagen van de A15 en het viaduct zelf. Dit is gedaan om in ieder geval zekerheid te
hebben dat met het huidige viaduct alle verkeerstromen vanuit de verschillende toekomstige
ontwikkelingen (De Grift, Rail Terminal Gelderland, Waalsprong, etc), kunnen worden
afgewikkeld.
Het ontwerp laat zien dat op het viaduct voldoende
ruimte is, mits het fietsverkeer een apart
fietsviaduct krijgt. Dat maakt het ook meteen
veiliger. Bestuurlijk zijn er afspraken gemaakt om
de ontwikkeling van de verkeersstromen de
komende jaren te gaan monitoren en uiteindelijk
het viaduct en de afslagen aan te passen als dat
nodig blijkt. Door de klankbordgroep is
aangegeven een eindbeeld in de gebiedsvisie te
willen opnemen. Daarom is in de gebiedsagenda
een aparte opgave opgenomen voor het
toekomstige
ruimtelijk
en
verkeerskundig
voorkeursontwerp van het gebied tussen de Reethsestraat en de Stationsstraat, inclusief het
viaduct 38. De klankbordgroep wordt daarbij betrokken.
Gebiedsvisie Knoop 38, ambitiedocument klankbordgroep
Leander van Berkel van Bureau Pouderoyen presenteert het concept – Ruimtelijk
kwaliteitskader (kaart en inhoudelijke beschrijving) en de gebiedsagenda. Het Ruimtelijk
kwaliteitskader is de vertaling van wat we hebben opgehaald uit de eerdere werkateliers en
geeft de ruimtelijk ambitie weer, waar we met elkaar voor willen gaan. De gebiedsagenda is
opgesteld om de opgaven aan te geven waar we de komende maanden verder gaan werken.
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Dit beantwoord aan de oproep van de klankbordgroep om openstaande keuzes verder te
onderzoeken en te besluiten en de voorgestelde ingrepen te toetsen op beleidsmatige en
financiële haalbaarheid. Opgaven zijn bijvoorbeeld: een keuze maken tussen de 4 varianten
voor de ontsluiting van de RTG, een ruimtelijk en verkeerskundig ontwerp maken voor De
Griftdijk tussen Reethsestraat en Stationsstraat, hoe we de robuuste afscherming (milieu en
zicht) van de RTG en de Betuweroute kunnen realiseren. De uitwerkingen van de
gebiedsagenda komen dan eind dit jaar in een uitvoeringsagenda terecht met concrete
beschrijvingen, uitgangspunten en randvoorwaarden, zicht op financiering, trekkerschap, etc..
De presentatie van Leander wordt goed ontvangen. De klankbordgroep herkent zich in de
uitwerking van wat zij in de eerste twee werkateliers hebben meegegeven. Afgesproken
wordt dat de klankbordgroep ook bij de uitwerking van de gebiedsagenda betrokken wordt om
mee te denken.

Na de presentatie van de concept gebiedsvisie gaat de klankbordgroep in twee groepen uiteen
om per onderdeel van de gebiedsagenda de aandachtspunten mee te geven. Een paar
aandachtspunten: zorg voor een samenhangend geheel, maar als dat nodig is, maak ook
keuzes en een prioritering. Zorg voor één pot met geld en steek in op grondruil om e.e.a.
mogelijk te maken.
De toevoegingen op de gebiedsagenda die door de klankbordgroep zijn gedaan worden mee
genomen in de concretisering tot Uitvoeringsagenda.

2

Gebiedsproces Knoop 38

Nieuwsbrief nr 3

Complimenten voor ons allemaal
De klankbordgroep geeft de complimenten aan de makers van de stukken. Zij herkennen
zich in het resultaat wat is gepresenteerd. Dit is mede dankzij klankbordgroep zelf, die bereid
is geweest mee te denken. De visie geeft de gezamenlijke ambitie weer hoe we het gebied
ruimtelijk maar ook qua leefbaarheid wensen te verbeteren. Het idee wordt geopperd om in
het vervolgproces met de klankbordgroep en b.v. raadsleden een excursie te organiseren door
het gebied, waarbij uit elk deel van het gebied een bewoner aan het woord komt. De provincie
zal dit samen met de gemeenten gaan faciliteren. Ook zou een bezoek aan een railterminal
(b.v. Venlo) zinvol zijn voor de beeldvorming.
Vervolgproces
Op 23 juni 2016 wordt er van 19.00 tot 21.00 uur een informele inloopbijeenkomst
georganiseerd in ‘Het Wapen van Valburg’ voor bewoners en belangstellenden. Ook
raadsleden en leden van Provinciale Staten zullen worden uitgenodigd. Daar zal het concept
Ruimtelijk kwaliteitskader en de gebiedsagenda worden gepresenteerd. Afgesproken is dat
ook klankbordgroepleden daar een rol krijgen. Zij kunnen bewoners en belangstellenden
uitleg geven, onder meer over het proces. Na de zomervakantie gaan we met de
klankbordgroep en andere betrokkenen de gebiedsagenda verder uitwerken. Dat kan op
bepaalde thema’s in kleinere groepen. Een voorstel daarvoor wordt voorbereid. De
klankbordgroep komt in ieder geval twee keer bij elkaar om er voor te zorgen dat ook de
uiteindelijke gebiedsvisie en uitvoeringsagenda van ons allemaal blijft. De klankbordgroep
spreekt uit dat zij een gebiedsregisseur ook voor het vervolg van toegevoegde waarde vindt
als aanspreekpunt en procesbegeleider. Verder is opgeroepen dat overheden en
initiatiefnemers zich hard moeten maken voor het uiteindelijk realiseren van de gebiedsvisie.
Ook de klankbordgroep ziet voor zichzelf daarin een rol.
Wij wensen u een mooie zomer maar zien u nog graag op 23 juni!
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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