Maandag 20 november 19.00-21.30 uur,
restaurant De Vereniging

Overbetuwe café Elst
Elst heeft een levendig en populair centrum, met een groot
winkelaanbod. Maar is er behoefte aan meer groen? En hoe zit het met
het verkeer? Welk type woningen moeten er in Elst komen? We gaan
hierover graag met u in gesprek. En over andere onderwerpen die met
de Elster leefomgeving te maken hebben.

www.overbetuwe2040.nl
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Foto Suzan

Ook kunt u meedoen door te reageren
op stellingen op het platform
www.overbetuwe2040.nl.

www.overbetuwe2040.nl

U bent een deskundige
U bent vaak in Elst, omdat u hier bijvoorbeeld woont, werkt of
winkelt. Daarom weet u wat het leven hier goed maakt. Op welke
kwaliteiten moeten we inzetten? Wat kunnen partijen doen om deze
te behouden of te versterken? Dat horen we graag van u. Deze
meningen en ideeën vormen namelijk een basis voor de nieuwe
Omgevingsvisie.
Aantrekkelijke leefomgeving
Met alle opgehaalde informatie maakt de gemeente verdere keuzes
voor de toekomst van Overbetuwe. Waar moeten we op letten?
Welke kwaliteiten zijn het meest belangrijk voor een aantrekkelijke
leefomgeving? Het gaat hierbij niet alleen over stenen. Het gaat
ook over gebruik van de leefomgeving en hoe u deze ervaart. Die
kwaliteiten verbinden we met elkaar en met andere Overbetuwse
dorpen. Zo komen we tot een duidelijke en integrale
e
Omgevingsvisie voor Overbetuwe.
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“Elst heeft een levendig en populair centrum, met
telefo
een groot winkelaanbod. Ook is het fijn wonen
on
en kun je er aantrekkelijk werken”. Op welke
mee!
kwaliteiten moeten we inzetten om dit te behouden
en versterken? Waar moet er meer of mooier groen
komen? Hoe houden we Elst goed bereikbaar?
Aan welke woningen is behoefte? En hoe houden we de dorpse
identiteit in stand? Hierover gaan we graag met u verder in
gesprek. En over andere onderwerpen die met de leefomgeving in

Zien we u op 20 november bij
De Vereniging?
Tot dan!

