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Verslag openbare jaarvergadering Dorpsraad Oosterhout 2016
Datum:

13 januari 2016

Aanwezig:

50 inwoners en belangstellenden

Afwezig met kennisgeving:

John Berns en Vincent Dinissen (gem. Overbetuwe)

1. Opening
Johan heet iedereen van harte welkom. Ook onze wijkagent Rinie Jochoms is
aanwezig, omdat hij opgeroepen kan worden starten we met eventuele vragen
voor hem: Gé Berns: kruising Oosterhoutse straat en Peperstraat: op de
Peperstraat wordt aan het einde ondanks een parkeerverbod toch geparkeerd. Dit
levert een gevaarlijke situatie op. Rinie gaat er naar kijken.
2. Notulen openbare vergadering 14 oktober 2015
Naar aanleiding van het verslag: Op dit moment wordt bij het stuk grond van
Tergouw op de hoek van de Dorpsstraat en Waaldijk gewerkt. Komt er nu de weg
voor de veiligheidsdiensten of gebeurt er iets anders op dit moment? Johan zegt
toe dat na te gaan.
3. Mededelingen
4. Proces en stand van zaken verkeersstructuur Waalsprong
Erwin Olzheim, Senior Projectleider Gemeente Nijmegen geeft een toelichting.
Over de verkeerssituatie in de Waalsprong zijn in het verleden al een aantal
besluiten genomen. Zo is in 2007 door Nijmegen aangegeven dat er bij verdere
groei van het verkeer op de Griftdijk een knip zou worden aangelegd. Daarmee
komt er minder verkeer op de Griftdijk. Dit is nodig voor de leefbaarheid van de
bewoners die aan de Griftdijk wonen en de mensen die via de zijwegen de
Griftdijk op moeten kunnen rijden. Door de crisis is het verkeersaanbod een tijdje
minder hard gegroeid dan aangenomen, er werden immers minder woningen
gebouwd dan gepland. Maar inmiddels gaat het met de economie beter, worden
woningen in de Waalsprong weer in rap tempo gebouwd en wordt het drukker op
de wegen in de Waalsprong. Tijd dus dat er naar oplossingen wordt gezocht. De
gemeente Nijmegen gaat het als volgt aanpakken: op 2 februari komt er een
bijeenkomst in de Citadel voor onder meer de bewoners uit Oosterhout. Daar
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kunnen bewoners hun wensen, ideeën en mening aangeven. Op basis van alle
informatie gaat de gemeente Nijmegen alternatieven uitdenken. Die alternatieven
worden ook in een bijeenkomst gepresenteerd en ook dan ontvangen alle
mensen in Oosterhout een uitnodiging voor die bijeenkomst. Ook andere
alternatieven dan een ‘knip’ zijn wellicht mogelijk, dus het raadsbesluit over de
‘knip’ hoeft niet letterlijk uitgevoerd te worden, het gaat erom dat voorkomen wordt
dat er op de Griftdijk te veel verkeer komt. Verbreden is geen optie ivm de
woningen die dicht op de weg liggen.
Er komt binnenkort dus een uitnodiging voor 2 februari in de Citadel om te praten
over toekomstplannen Griftdijk. Uitnodigingen komen huis aan huis, aanmelden is
vereist. Capaciteit is 150 mensen, indien nodig wordt er een avond extra
opgenomen.
Vragen vanuit de aanwezigen:
• Waarom wordt de Waaldijk niet meegenomen in het plangebied? Maatregelen
hebben immers ook effect op de Waaldijk,. Erwin: het plangebied wordt niet
groter, maar natuurlijk wordt effect van maatregelen op de omgeving wel
meegenomen.
• Hoe wordt Oosterhout/Overbetuwe geïnformeerd over ontwikkelingen,
publicaties zijn in bladen, maar die worden niet in Oosterhout bezorgd.
• In het verleden zijn al veel afspraken gemaakt over verkeer in het plangebied
en daarbuiten die invloed hebben. Bent u op de hoogte van de situatie in
omgeving en de bezwaren en afspraken die daar zijn gemaakt? Erwin geeft
aan dat er overleg is met gemeente Overbetuwe.
• Houdt de gemeente Nijmegen rekening met de mogelijkheid dat er bijzondere
bedrijven zich vestigen (logistiek bijvoorbeeld) die behoorlijke invloed hebben
op de verkeerssituatie?
• Hoe zit het met de verkeersgetallen: de berekeningen die via
standaardmodellen worden gedaan, worden bekend gemaakt op 2 februari.
Daarin is rekening gehouden met de plannen van de gemeente Nijmegen voor
de toekomst op dat moment. Daarbij wordt uitgegaan van het maximum, dus
onder meer ontwikkeling van de bedrijventerreinen (Grift Noord, Oost en
West) en de bouw van nog zo’n 7000 woningen.
• Is bij de berekeningen ook het verkeer uit Oosterhout (en Slijk Ewijk)
meegenomen? Paul van den Anker: er wordt een standaardmodel gebruikt
voor de rekenmodellen. De rotonde van de Griftdijk is ook gemeten, daar komt
het verkeer uit Oosterhout op uit. In Oosterhout heeft Nijmegen niet gemeten,
• Wordt Oosterhout als ‘een van de zijstraten’ gezien? Erwin: nee, de
Stationsstraat is een weg van andere orde. Je moet ook zeker niet alleen naar
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het model kijken, ook naar de praktijksituatie.
Waarom is bij het ontwikkelen van de Waalsprong niet meteen rekening
gehouden met de situatie op de Griftdijk? De nieuwe woningen zijn heel dicht
op een weg gebouwd waarvan de gemeente kon weten dat die weg heel druk
zou worden? Bij nieuwbouw is een gemeente verplicht om met
verkeerssituatie 10 jaar verder te kijken. Nu kijken we naar situatie als
Waalsprong helemaal klaar is, dat kan over langer dan 10 jaar zijn.
Wordt rekening gehouden met sociologische ontwikkelen en het feit dat je te
maken hebt met een gebied waarin zowel stad als platteland liggen. Voor de
planologie heb je dan te maken met andere verhoudingen. Erwin dankt voor
de tip.
Aandacht wordt ook gevraagd voor effect knip voor Oosterhoutse straat en
Groene straat. De dorpsraad heeft ditzelfde probleem bij inspraakavond
gemeente Nijmegen onder de aandacht gebracht.
Klopt het dat er een plan is om de busbaan door te trekken vanuit Nijmegen?
Nijmegen schijnt nog steeds van plan te zijn om nieuw en oud oosterhout te
verbinden. Paul van den Anker bevestigt dat dit plan er is, maar de status
daarvan wordt nagegaan. Erwin komt er op terug.

Jan van Baal (wethouder Overbetuwe) : Er is sprake van een complexe situatie:
denk bijvoorbeeld ook aan afslag 38. Gemeente Overbetuwe heeft aangegeven
dat zij geen knip wil, evt. wel een rotonde verder, zodat Oosterhout via de
Ovatonde naar Nijmegen kan. De Waaldijk moet open blijven. Het overleg tussen
Nijmegen en Overbetuwe is goed, mede dankzij input dorpsraad. Busbaan is idd
over gesproken in verband met bereikbaarheid industrieterrein en bedrijven.
Gedeelde zorg is toch of de omgeving van het plan wel voldoende wordt
meegenomen, zowel bij de verkeerstellingen als de opmerkingen van mensen die
daar wonen (Waaldijk, Slijk Ewijk, Oosterhout). Paul geeft aan dat als uit
omgeving blijkt dat dit een aanzienlijk effect heeft, zit zeker meegenomen zal
worden.
Johan bedankt Erwin en Paul en spreekt zijn vertrouwen uit in de samenwerking
voor de toekomst.
5. Huishoudelijk gedeelte:
a. Terugblik op het jaar 2015 door Johan Plamont
Onderwerpen voor dorpsraad waren afgelopen jaar boeiend. Het volledige
jaarverslag wordt opgenomen in de dorpsgeluiden en is terug te vinden op
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de website www.dorprsaadoosterhout.nl en zal in de nieuwsbrief naar de
leden worden gezonden.
b. Financieel Jaarverslag 2015 en begroting 2016
Camiel Thijssen licht als penningmeester de inkomsten en uitgaven toe.
Van de reserves die inmiddels waren opgebouwd is een deel (1000 euro)
aan twee projecten geschonken. Walter licht toe dat eerder besloten is om
het vijf jaar lang te doen. Daarmee zou het komend jaar voor het laatst zijn.
Bestuur zal zich het komende jaar beraden over het geven van subsidie.
De reserve van de dorpsraad is namelijk niet onuitputtelijk. Voor 2016 is
deze subsidie nog opgenomen, dus kunnen organisaties uit Oosterhout
een beroep hierop doen.
c. Verslag kascommissie
Harmen Orlemans en Erik van Kempen hebben de stukken bestudeerd.
Kascommissie vindt alles gecontroleerd hebbende dat het bestuur
decharge kan worden verleend.
De leden besluiten unaniem het bestuur decharge te verlenen Het
jaarverslag wordt daarmee vastgesteld evenals de begroting voor 2016.
Nellie van der Moolen en Harmen Orlemans bieden zich aan als leden van
de kascommissie voor komend jaar.
d. Uitdagingen voor 2016. Johan nodigt alle aanwezigen uit om aan te geven
wat volgens hen de belangrijke punten zijn voor het dorp en de dorpsraad
voor 2016. Het resultaat daarvan is in de bijlage opgenomen en terug te
vinden op www.dorpsraadoosterhout.nl en wordt met de nieuwsbrief
meegestuurd.
e. Bestuurswisselingen:
• John Hendriks, aftredend 2016
• Walter van Zoggel, aftredend 2016
• Cor van der Horst, vice voorzitter, aftredend 2017
• Johan Plamont, aftredend 2017
• Mariel de Vries, aftredend 2017
• Caroline Spoelstra, aftredend 2018
• Camiel Thijssen, aftredend 2018
Johan kondigt aan dat we Walter als scheidend voorzitter gemeend hebben te
moeten bedanken in de vorm van een straatnaambord. Het pad tussen
Tergouw en de Pastoor Savenijenlaan is daarmee het “Walter van Zoggel
pad” geworden. Als voorzitter heeft Walter tien jaar lang gewerkt aan een
leefbaar Oosterhout en vele verbindingen gemaakt. De verbinding tussen
Tergouw en Oosterhout is er daar een van. Een symbolische plek dus. Mede
dankzij medewerking van de gemeente, aanwonenden en de eigenaren van
Park Tergouw is dit bord mogelijk gemaakt. Johan bedankt Walter voor zijn
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bijdrage aan het werk van de dorpsraad en daarmee de leefbaarheid van het
dorp. Ook Jan van Baal richt een dankwoord tot Walter en John Hendriks en
bedankt beiden namens de gemeente.
John Hendriks wordt ook door Johan in het zonnetje gezet en ontvangt een
lijst, waarvoor hij zelf bij Henriette Hoffs een foto uit de collectie “mooi dichtbij’
uit Oosterhout mag uitzoeken, onder het genot van een kopje koffie. Ook krijgt
John een vlag van Oosterhout omdat hij altijd zo trouw alle vlaggen heeft
opgehangen (en het zijn er veel….).
Walter richt ook een dankwoord tot alle aanwezigen en memoreert aan een
aantal bijzondere projecten in de afgelopen jaren.
Door het vertrek van Walter van Zoggel en John Hendriks ontstaan er twee
vacatures voor bestuursleden in de dorpsraad. Graag nodigen we inwoners van
Oosterhout uit om zich te melden als kandidaat. Dat kan door contact met een
van de bestuursleden op te nemen of te mailen naar
secretaris@dorpsraadoosterhout.nl
6. Rondvraag
Gé Berns: Er worden grondmetingen verricht in de Peperstraat. Iemand is bezig
om een woonvergunning te vragen op het perceel. Dit is nog niet bekend. Zodra
er een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, zal dit gepubliceerd
worden in de krant. We houden het in de gaten.
Jan van Daal: rijdt iedereen wel netjes 30 km? Zowel op de Peperstraat als de
Dorpsstraat wordt regelmatig heel hard gereden. De inrichting van die wegen zou
nog niet aangepast zijn en daarom zou niet gehandhaafd kunnen worden?
Walter en Jan van Baal lichten toe: De politie houdt regelmatig metingen, volgens
die gegevens zou er niet of nauwelijks te hard gereden worden. Er zijn wel
aanpassingen geweest aan de wegen, meer aanpassingen kan niet ivm de bus.
De Dorpsstraat zou eerst versmald worden, maar had de bus er niet meer door
gekund. Bovendien zouden er ook problemen ontstaan bij doorkomst van de
vierdaagse, de carnavalsoptocht, landbouwmachines etc. Tot slot een
waarschuwing: als de politie controleert en je rijdt te hard krijg je ook echt een
bon! Los daarvan: wij maken zelf het meeste gebruik van de wegen, dus spreek
ook vooral elkaar erop aan.
7. Sluiting
Johan bedankt alle aanwezigen en in bijzonder gemeente Nijmegen voor hun
komt en input en nodig iedereen van harte uit om nog even te blijven. Samen met
het Dorpshuis bieden we een borrel met een hapje aan.

