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De spoorwegovergangen in Elst
aan de 1e Weteringsewal en de
Rijksweg Noord zijn een groot deel
van de tijd dicht. Hierdoor staan
fietsers, automobilisten en hulpdiensten vaak te wachten voor
gesloten bomen. Ook willen ProRail
en het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat meer treinen laten
rijden over dit spoor. Dit zou betekenen dat de spoorbomen dan nog
vaker gesloten zijn.
De slechte doorstroming van het
verkeer wordt hierdoor een steeds
groter knelpunt. Ook betekent dit
voor direct omwonenden meer
overlast door geluid en fijnstof.
Daarnaast heeft Elst een regionale
functie en een levendig winkelgebied dat goed bereikbaar moet zijn.
Daarom gaat gemeente Overbetuwe, in samenwerking met ProRail
en de provincie, deze twee spoorwegovergangen en de toeleidende
wegen aanpakken. Bij de 1e Weteringsewal komt een viaduct over het
spoor en bij de Rijksweg Noord een
onderdoorgang.
U gaf aan dat u op de hoogte
gehouden wilt worden van de
ontwikkelingen van dit project.
Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief, waarin we u informeren over
de werkzaamheden.
www.overbetuwe.nl/spoorkruisingen

Spoorkruisingen
Elst Noord
We pakken in Elst twee spoorkruisingen aan en de toeleidende
wegen. De ontwerpen hiervoor hebben we samen met ProRail en
advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos gemaakt. De klankbordgroep leverde hiervoor belangrijke inbreng. Zij hebben onder
andere meegedacht over de kruising van de Rijksweg Noord met
de Ceintuurbaan, over de inpassing van de onderdoorgang en over
het viaduct bij de 1e Weteringsewal. Graag laten we deze ontwerpen aan u zien en praten we u bij over de wijziging van het bestemmingsplan. U bent daarom van harte welkom op de inloopavond:
woensdag 10 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur, zalencentrum Onder de Toren in Elst.

Laat u bijpraten op de
inloopavond

Achter de schermen is de
afgelopen tijd veel gebeurd.
De klankbordgroep heeft dit op de
voet gevolgd en belangrijke
inbreng geleverd. Nu is het tijd om
u hierover bij te praten.
We houden daarom een inloopavond op woensdag 10 oktober
tussen 19.00 en 21.00 uur, locatie
zalencentrum Onder de Toren in
Elst. U kunt binnenlopen tussen
deze tijden, de avond heeft geen
gezamenlijk, vast programma.
Op deze manier hebt u de gelegenheid om u te laten informeren

over de deelonderwerpen die u
interessant vindt. Ook kunt u uw
vragen stellen. We laten ontwerpen en informatie zien over:
• bereikbaarheid, leefbaarheid,
veiligheid, communicatie;
•		 bestemmingsplan 1e Weteringsewal en Rijksweg Noord;
•		 onderzoeken die gedaan zijn
voor de bestemmingsplannen;
•		 geluid;
•		 het ontwerp van de onderdoorgang aan de Rijksweg Noord;
•		 het ontwerp van het viaduct
aan de 1e Weteringsewal;
•		 het ontwerp de toeleidende
wegen en het groen;
•		 de Flankerende Infra;
•		 de projectplanning.
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U kunt langs de presentatiewanden lopen en uitleg krijgen van de
projectgroepleden en de betrokken
organisaties, zoals ProRail, het
waterschap, Witteveen+Bos en de
wijkplatforms.
Het college van burgemeester en
wethouders neemt zeer binnenkort een beslissing over de twee
benodigde bestemmingsplannen.
De bestemmingsplannen zijn dinsdag 11 september goedgekeurd.
De bestemmingsplannen liggen
van 20 september tot en met 31
oktober ter inzage op het gemeentehuis.
Belanghebbenden hebben de
mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen.

De inloopavond vindt plaats voordat de termijn van een zienswijze
indienen is verstreken. Zo kunt u
zich eerst laten informeren.

Onze partners

De gemeente Overbetuwe voert
het werk in samenwerking met
ProRail uit. Witteveen+Bos helpt
ons hierbij.
Zij hebben veel ervaring met
infrastructurele constructies
rondom weg, spoorweg en water.
Ook zijn zij in het bezit van de
ProRail-erkenning om te werken
aan civieltechnische constructies
in het spoor.
Daarnaast ondersteunen ze ons
bij het opstellen van het contract
voor de aannemer.

Meer informatie over
Witteveen+Bos staat op
www.witteveenbos.nl.

Meer informatie op de
website

Op www.overbetuwe.nl/
spoorkruisingen staat meer
informatie over dit project.
Ook vindt u daar de vorige
nieuwsbrieven en het verslag van
de klankbordgroep bijeenkomsten.
We ontmoeten u graag op de
inloopavond op woensdag
10 oktober tussen 19 en 21 uur,
bij zalencentrum Onder de
Toren.
Tot dan!

