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Puntsgewijze opsomming resultaten tweede dorpsgesprek gemeente Elburg rondom de 
Omgevingsvisie 1 juni 2017  
 
Deze opsomming is een weergave van hetgeen door de aanwezige bewoners benoemd is tij-
dens de tweede bewonersavond voor de Omgevingsvisie gemeente Elburg. In verband met het 
feit dat de aanwezige inwoners geen weerspiegeling vormen van de bevolking van de gemeen-
te Elburg is het geen weerslag van de mening van de gehele Elburgse samenleving. De bespro-
ken elementen zijn echter zeer waardevol om grip te krijgen op de onderwerpen die voor de 
bewoners van groot belang zijn wanneer nagedacht wordt over de toekomst van de gemeente 
Elburg. Veel van de benoemde punten treft u aan in de Omgevingsvisie.   

Tijdens de tweede dorpsavond is de vraag gesteld waar prioritair in geïnvesteerd zou moeten 
worden en waarom. Hierdoor is een gebiedsgerichte verdieping bereikt ten opzichte van de 
eerste bewonersavond. Het gesprek is gevoerd aan de hand van in te zetten fiches, die een 
waarde vertegenwoordigen. Voorafgaand aan de avond hebben enkele bewoners een reactie-
formulier ingevuld. Ook deze inbreng is meegenomen in de Omgevingsvisie.  
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Woon- en leefkwaliteit 
- Aandacht voor aantasting leefklimaat als gevolg van doorgaand verkeer en vrachtver-

keer. 
- ’t Harde heeft een impuls nodig, zodat het aantrekkelijker en levendiger wordt. 
- In de wijken Oostendorp en Oosthoek is behoefte aan woningen voor ouderen nabij 

voorzieningen, maar zeker ook aandacht voor jongeren. 
- Suggestie locatie transformatie woningbouw: Klokbekerweg (oude apotheek en school-

locatie).  
- Afmaken van Heidezoom 2e fase, dit plan voor woningen in ’t Harde ligt er nu halfbak-

ken bij. Tijdens de crisis is hier niets meer gebouwd, maar de ruimte is er nog steeds. 
- Doornspijk kan een uplift gebruken, bedrijven moeten worden herschikt en het door-

gaande verkeer moet eruit. 
- Vrees voor vliegtuiglawaai Lelystad. 
- Zorgvuldig omgaan met verdeling contingenten, niet inzetten voor rood-voor-rood ont-

wikkelingen in het buitengebied, dat beleid dient ander doel. Bij rood-voor-rood veelal 
geen betaalbare woningen aan de orde. Onwenselijk dat daar het contingent aan op 
gaat.   
 

Economische vitaliteit 
- Locatie bedrijventerrein is Kruismaten meer geschikt voor recreatie, toerisme, leisure, 

slechtweervoorziening en voor wonen aan het water. Bedrijvigheid beter concentreren 
nabij afslag snelweg, zoals H2O.  

- Maak eerst bestaande bedrijventerreinen af, alvorens nieuwe aan snee te brengen. 
- Lokale bedrijventerreinen voor lokale bedrijven. Grotere bedrijven naar centraal / regio-

naal bedrijventerrein, werk grensoverschrijdend.  
- De bedrijven op bedrijventerrein Kruismaten en bedrijventerrein Broeklanden zouden 

eigenlijk naar een bedrijventerein/bedrijvenlocatie nabij station ‘t Harde moeten worden 
verplaatst. Daar kunnen de vachtauto’s zo de snelweg op en geven ze geen overlast in 
de dorpen. Bedrijven bij dorpen zorgen over het algemeen voor overlast door het vele 
expeditieverkeer. 

- Militair terrein weinig spin-off. 
- Recreatie en toerisme is economische kans. Echter niet alles naar Elburg vesting, in 

bepaalde periode sprake van te grote drukte. Hoe dit reguleren en meer spreiden over 
de gemeente? Elburg is veel meer dan alleen de vesting! 

- De vesting moet fietsvriendelijker worden ingericht, maar dan ook op gezette tijden de 
fiets weren om teveel chaos in drukke tijden te voorkomen. Pleit voor goede (overdekte 
en wellicht bewaakte) fietsenstallingen aan de ingangen van de vesting, waardoor het 
voor recreanten makkelijker wordt de vesting te bezoeken per fiets. 

- Realisatie slechtweervoorziening. 
- Uitwerken recreatievisie op regionaal niveau. 

 
Omgevingskwaliteit 

- Kleine weilanden rondom kernen zijn specifiek voor karakter. Waar mogelijk kamers te-
rugbrengen? 

- Voor nieuwe ontwikkelingen is een goede ruimtelijke inpassing van groot belang. 
- Voorkomen dat identiteit verloren gaat. 
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- Doornspijk heeft behoefte aan versterking omgevingskwaliteit en een icoon welke het 
karakter en identiteit van de kern en de gemeenschap versterkt. Jammer dat molen af-
gebroken is. 

- Ook groen in de dorpen van belang, voorzichtig met alsmaar inbreiden. Alleen inbreiden 
waar al bebouwing heeft gestaan.  

- Meer spreiding middelen ruimtelijke kwaliteit over de gemeente, nu heerst idee dat rela-
tief veel naar de Vesting Elburg gaat. 

- Mooie plekken binnen de gemeente zijn onvoldoende bekend, zoals de zandverstuivin-
gen. Deze beter promoten en toegankelijk maken.  

- Bedrijventerrein Kruismaten vormt de entree van de gemeente, geen mooie aanblik, 
want is enigszins verpauperd. Hier ligt ook de waterzuivering en er is veel leegstand.  Er 
zou geïnvesteerd moeten worden in het opknappen ervan. Is een mooie plek aan het 
water, voor recreatie en/of hotel. Campers zouden hier beter kunnen staan, want uit het 
directe zicht. 

- Kern ’t Harde ‘is het net niet’; er moet worden geïnvesteerd! 
 

Bereikbaarheid 
- Veel wegen slibben dicht als gevolg van doorgaand verkeer, zoals met name ’t Harde. 

Gemeente wellicht het voorbeeld volgen van Harderwijk, door  beter te anticiperen en 
rondweg met nieuw aquaduct te realiseren. 

- Specifiek Aandacht voor aantasting leefklimaat als gevolg van doorgaand verkeer naar 
Lelystad en Dronten. 

- Behoefte aan goede ontsluiting naar de polder. 
- ’t Harde heeft als enige kern van de gemeente Elburg een station: Poort van Elburg! Dit 

uitbouwen voor recreatie & toerisme, gastvrijheid en zorgen voor goede openbaar ver-
voer ontsluiting binnen de gemeente. Zoals taxibusjes, OV-fiets en OV-scooter. 

- Er moet in elk geval een regelmatige OV-verbinding komen van ‘t Harde naar Oosten-
dorp/Elburg-vesting, dat is goed voor de bevolking maar ook voor de recreanten die per 
trein komen. 

- In Doornspijk is sprake van verkeersonveilige situaties als gevolg van doorgaand ver-
keer, maar ook als gevolg van relatief veel autobedrijven in de kern. 

- Bovenweg is onveilig voor fietsers. 
- Aandacht voor vele bezorgdiensten a.g.v. internetdetailhandel. Suggestie: op Schoots-

velden een overslagpunt waar het verder naar de vesting gaat via elektrische busjes? 
- Er is te weinig geld voor goede infrastructuur, er moeten andere keuzes worden ge-

maakt om dit te veranderen 
 
Duurzaamheid 

- Windmolens op H2O? 
- Windmolens en andere energievoorzieningen mogelijk op militair terrein?  
- Kijk ook naar mogelijkheden energie door benutten hoogteverschillen (water). 
- Nieuwe woonwijken duurzaam: gasloos! 
- Ga aan de slag met collectieve energiecorporaties, doe dit op niveau noord-oost-

Veluwe! 
- Ga op zoek naar innovatieve energievoorzieningen 


