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Onderwerpen:
* Zaterdag 11/11: Inloopochtend in Bibliotheek Elst
* Fietsverbindingen tussen kernen in de gemeente Overbetuwe

Zaterdag 11/11: Inloopochtend in Bibliotheek Elst

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een 
belangenorganisatie van bewoners in het gedeelte van 
Elst dat is gelegen ten zuiden van de Dorpsstraat/
Valburgseweg en ten westen van Rijksweg-Zuid. 
Eimeren en Reeth vallen ook onder het aandachtsgebied 
van het Wijkplatform.
Er worden bijeenkomsten georganiseerd over thema’s 
die wijkbewoners belangrijk vinden en initiatieven worden 
waar mogelijk ondersteund. Zaken die aan de orde 
komen zijn buurtpreventie, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de wijk.
Zaterdag 11 november a.s. organiseert het Wijkplatform een inloopochtend van 10.00 tot 
12.00 uur in de Bibliotheek aan het Europaplein.
Tijdens de inloopochtend kan in gesprek worden gegaan over zaken die wijkbewoners 
bezighouden in hun directe woon- en leefomgeving. Wilt u meer weten over werkwijze en 
activiteiten van het Wijkplatform dan bent u zaterdag a.s. van harte welkom.
Meer over Wijkplatform Elst-Zuid is te lezen op https://wpelstzuid.nl

Fietsverbindingen tussen kernen in de gemeente Overbetuwe

Ons Wijkplatform is door de gemeente Overbetuwe gevraagd te 
reageren op een notitie over de kwaliteit van fietsverbindingen en 
waar eventuele mogelijkheden zijn voor verbetering.
Eventuele reacties worden meegenomen voordat de definitieve notitie 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
In de notitie wordt aangeven welke acties men wil gaan ondernemen 
om de fietsverbindingen tussen de kernen te verbeteren. De notitie 
bestaat uit een analyse van fietsverbindingen; een voorstel voor een 
fietsnetwerk; en een fietsagenda met voorstellen om het fietsnetwerk 
te verbeteren.  

https://wpelstzuid.nl
https://wpelstzuid.nl


Meer informatie, plus de notitie  ‘Optimalisatie Fietsnetwerk tussen de kernen’ is te lezen 
op onze website https://wpelstzuid.nl/notitie-fietsverbindingen/
Wil je reageren? 
Dan graag uiterlijk maandag 6 november a.s. naar emailadres info@wpelstzuid.nl
Reacties van wijkbewoners worden door ons Wijkplatform onder de aandacht van de 
gemeente gebracht.
 
 
Met vriendelijke groet,      Tel. Secretariaat: 06 23930249
namens St. Wijkplatform Elst-Zuid Website: https:/wpelstzuid.nl                                  
Fred Bootsma (voorzitter)   Facebook:     
Eddie van Hattum (secretaris)  https://Facebook.com/wpelstzuid
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