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De vraagstelling
De commissie heeft op verzoek van de gemeente, vanuit het oogpunt ruimtelijke kwaliteit, het
plan bekeken. Verder is ook gekeken naar de toepasbaarheid van het document.
Bevindingen
De commissie is positief over het beeldkwaliteitplan zoals het er nu voor de twee locaties ligt.
Tijdens een collegiale bespreking zijn de volgende opmerkingen en suggesties gemaakt:
Spoorkruising Rijksweg-Noord:
- Het hekwerk op de rand van de betonnen keerwanden rank uitvoeren zonder ruimte tussen
het beton en de onderzijde van het hekwerk. Bij voorkeur een lichte kleurstelling, zonder al
te veel contrast met de kleur van het beton.
- Hekwerk tussen het fietspad en weg op dezelfde manier uitvoeren. Een donkere
kleurstelling is hier mogelijk. (contrast is hier wel gewenst, omdat het hekwerk dient op te
vallen i.v.m. veiligheid)
- Suggestie om variatie aan te brengen in het patroon van de betonnen keerwand om het
geheel wat minder voorspelbaar/speelser te maken.
Spoorkruising 1e Weteringsewal.
- Aandacht voor het ontstaan van zogenaamde “olifanten paden” door diverse gebruikers.
Geadviseerd wordt om rekening te houden met, en niet zo zeer te frustreren. Waar
mogelijk sturing in het ontwerp opnemen.
- Het kunstwerk (Beeld) langs de Linge zo plaatsen dat een connectie met het water
behouden blijft. Mogelijke verplaatsing hiervan naar de zitplaats kan op instemming
rekenen.
- Extra aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van het fietspad door ruiters. Dit in
verband met de aanwezigheid van maneges in de omgeving.
Conclusie
De vertaling naar beeldkwaliteit en de inrichtingsrichtlijnen levert verder geen opmerkingen op.
Dit wordt als passend en voldoende bruikbaar ervaren.
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* De Welstandsnota Overbetuwe met daarin de betreffende gebiedsbeschrijving en welstandscriteria, kunt u
inzien op het gemeentehuis in Elst tijdens werkdagen van 8.00 tot 13.00 uur. Ook kunt u de Welstandsnota
ingezien via onze website. Hiervoor gaat u naar www.overbetuwe.nl en dan klikt op Bouwen en wonen,
vervolgens klikt u op Omgevingsvergunning en dan klikt u op de Welstandsnota.

