
Opsomming puntsgewijs van de resultaten van de eerste bewonersavond over de Omgevingsvisie 
voor de gemeente Elburg. Datum 5 april 2017. 

Deze opsomming is een weergave van hetgeen door de aanwezige bewoners benoemd is. In 
verband met het feit dat de aanwezige inwoners geen weerspiegeling vormen van de bevolking van 
de gemeente Elburg is het geen weerslag van de mening van de gehele Elburgse samenleving. De 
besproken 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.   

Leefbare kernen en actieve samenleving 

- Iedere kern eigen uitbreidingen faciliteren, van belang voor leefbaarheid en vitaliteit. 
- Benut inbreidingslocaties, maak eerst ontwikkelingen af voor een nieuw gebied aan te 

snijden, herontwikkel rotte plekken (leegstaand gebouw langdurig braakliggend e.d.). 
- Behoefte aan woningen voor ouderen en jongeren nabij voorzieningen; 
- In Doornspijk recent woningbouwplan, als warme broodjes……… 
- Jongere huishoudens tot terugkeren verleiden 
- Laat je niet leiden door ontwikkelaars! 
- Maak CPO ontwikkelingen mogelijk, neem hierbij als gemeente een mobiliserende houding 

aan, niet alleen voor nieuwe uitleglocaties ook voor herontwikkelingen & sloop/nieuwbouw 
- Suggestie: in situatie van veel particulier eigendom in gebied met verouderde woningen, aan 

de corporatie te vragen om regierol te pakken en  ‘op te kopen en te herontwikkelen’  
- Gebruik nieuw dorpsplan ’t Harde in de Omgevingsvisie 
- Mobiliseer samenleving om meer betrokkenheid te bereiken, ook bij Omgevingsvisie, 

volgende ronde is het wenselijk dat concreter doorgepraat wordt over accenten voor de te 
onderscheiden deelgebieden en kernen. 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

- Dronten heeft een station, maar vanuit gemeente Elburg kan je er niet komen met het OV!   
- ’t Harde ook station, komt er echter alleen met buurtbus 
- Buurtbus rijdt maar tot 21.00, te vroeg gezien wenselijk eindtijd sociale activiteiten 
- Door Hoge Enk rijdt helaas geen buurtbus i.v.m. drempels 
- Idee: mensen elkaar in dorp helpen met vervoer, onderling rijden, dit stimuleren 

bijvoorbeeld door digitaal dorpsplein of bijdrage aan ‘dorpsauto’ 
- Veel kinderen gaan met bus naar Zwolle naar school, volgepakt! Rijdt beperkt.  
- Bereikbaarheid (auto) vanuit / naar Zwolle van Elburg is goed, bereikbaarheid polderzijde is 

niet optimaal.  
- Opgave gerelateerd aan uitbreiding vliegveld Flevoland: verwachting is dat verkeer 

aanzuigende werking heeft. Door enkelen wordt aangegeven dat dit aandachtspunt reeds bij 
het rijk op de agenda staat en gemonitord wordt en wanneer dit tot probleem leidt, 
onderzocht zal worden hoe aan te pakken. Dient in ieder geval als aandachtspunt benoemd 
te worden in de Omgevingsvisie.  

- Inzetten op veilige fietsroutes en op afname autoverkeer! 
- Vesting is niet fietsvriendelijk. Vraag naar een fietsparkeervoorziening (op grote 

parkeerplaats voor Vesting), meer locaties oplaadpunten en een goede fietsroute door 



vesting (danwel fietsverbod) en aandacht voor veiligheid voetgangers. Spanning tussen 
verschillende verkeersdeelnemers in het centrum, maar ook gezien belangen van 
ondernemers (voor de deur parkeren) 

- Gemist wordt een goed fietspad langs voormalige Zuiderzee 
- Gemist worden goede fietspaden tussen kernen 
- Vraagstuk camperplaatsen: besluit van de raad dat de gemeente deze niet aanlegt, maar 

voor initiatiefnemer zijn er wel mogelijkheden. 
- De fietsfabriek gaat deuren sluiten, bikevaley wordt niet gezien als een goede imagodrager, 

Unieke Omgevingskwaliteit 

- Ambitie: Elburg in de top 10 van aantrekkelijke fietsgebieden in Nederland / Benelux. 
- Geen hek rondom natuurgebieden, juist meer gebruik en belevingsmogelijkheden van de 

natuur en de landschappen. 
- Gastvrije uitstraling wordt gemist; Elburg als totaalbeleving! Elburg groenste gemeente van 

Nederland!  
- Uniek zijn de zandverstuivingen. 
- De natuurkwaliteiten meer promoten als aanjager van recreatie en toerisme. 

Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig 

- Ambitie: Elburg groenste gemeente van Nederland! (ook in duurzaamheidsopzicht) 
- 2025 gemeentelijke gebouwen energieneutraal 
- Geen windmolens i.v.m. natuurgebieden EN i.v.m. vliegvelden en militair oefenterrein 
- Stimuleren oprichten energiecorporaties 
- Belangrijke rol gemeente om voorlichting te geven, laten zien wat de opgave is, laten zien 

wat kan, stimuleren! 

Vitaal economisch klimaat 

- Eerst bestaande terreinen / ontwikkelingen afronden alvorens nieuwe ontwikkelingen aan 
snee te brengen; 

- Agrarische sector van groot belang voor behoud beeld en kwaliteit buitengebied. 
- Agrarische sector meer stimuleren om tot meerwaarde te komen: ecologie (bermen, 

ploegen) en ruimtelijke kwaliteit (inpassing). 
- Winkelopstelling op zondag is voor enkelen discussiepunt, echter politiek afgedicht. 
- Wenselijk om meer ruimte te geven aan recreatiesector, in Elburg geen bungalowpark, de 

mogelijkheden dienen onderzocht te worden, ook voor bv een hotel. 
- Slechtweer voorzieningen, verlengen recreatieseizoen, verbreden activiteiten.  
- Elburg waterstad, meer mee doen! 


