Registratienummer
Onderwerp: Rijnstate als aanjager in een sterke regio
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 26 februari 2019
Constaterende dat:


het College van B&W op 15 januari 2019 bekend heeft gemaakt dat
ziekenhuis Rijnstate concrete plannen heeft om een polikliniek te
huisvesten naast het station van Elst;



dit door het College wordt gezien als het ontbrekende 'puzzelstukje' voor
de verdere inrichting van het gebied;



de raad van Overbetuwe deze ontwikkeling van harte toejuicht



een dergelijke voorziening voor de méér dan 100.000 inwoners van het
gebied tussen Nijmegen en Arnhem (gemeenten Nederbetuwe,
Lingewaard en Overbetuwe) én voor inwoners uit beide steden van groot
belang is;

Overwegende dat


de bereikbaarheid zeer goed is, zowel met de bus, met de taxi als met de
trein;



er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in de infrastructuur bij het
station met een parkeergarage, een fietstunnel en een tunnel voor auto's;



de stationsomgeving daarmee één van de meest aantrekkelijke, nog te
ontwikkelen, locaties in onze regio is;



een clustering van maatschappelijke voorzieningen op de locatie zeer
wenselijk en ook mogelijk is;



ook samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen kan worden
gezocht én dat er ook nieuwe kansen komen voor werk voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt uit onze regio;



er al in 2018 een participatieproces is opgestart, waarbij verschillende
partijen zijn uitgenodigd om met concrete plannen te komen op deze
‘toplocatie’.

Roept het College op om:


alles op alles te blijven zetten om de komst van Rijnstate naar Elst mogelijk
te maken;



daarbij duidelijk aan te geven wat er nodig is van de gemeenteraad;



ruim voor de kadernota-behandeling in juli 2019 te concretiseren hoe de
plannen van Rijnstate zich verhouden tot de mogelijkheden om bij het
station ook andere maatschappelijke voorzieningen te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jackie Versluis

CDA Overbetuwe

Elbert Elbers

PvdA

Roel Eefting

D66 Overbetuwe

Hanny van Brakel Christen Unie
Ard op de Weegh

BOB

Peter de Waard

VVD Overbetuwe

Henk Vreman

Gemeentebelangen Overbetuwe

de griffier,

de voorzitter,

drs. D.E. van der Kamp

drs. A.S.F. van Asseldonk.

