
Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026
Wat staat er over Ellecom in de verkiezingsprogramma’s 2022 – 2026?

Ellecoms Belang heeft alle poli�eke par�jen gemaild en gevraagd naar de plannen, aandachts- of
speerpunten specifiek voor Ellecom. Je leest in dit overzicht de antwoorden die we ontvingen.

Noot: Wij nemen zelf geen standpunt in en geven ook geen stemadvies.

Belangenvereniging van en voor Ellecommers
Verbinden - Coördineren - Initiëren

Partij
Wat staat er in het programma*, wat hebben de partijen ons geschreven.
*Voor de volledigheid vermelden we ook de website van de par�jen zodat
iedereen makkelijk het hele programma kan lezen.

Ellecom
• De oversteek van het nieuwe fietspad Schoonoordpad bij de

Ellecomsedijk moet veiliger worden gemaakt.
• Zorgen dat de Mul�functionele Accommoda�e (MFA) Nieuw Bergstein

gaat functioneren als dorpshuis. Hiervoor moeten oplossingen worden
gezocht.

• Onderzoeken of de geluidshinder N348, ten gevolge van drukker verkeer
na gereedkoming traverse Dieren, teruggedrongen kan worden.

• Maximale medewerking aan een nieuwe bestemming voor de
monumentale turnhal.

• Thuisbezorgen van reisdocumenten en paspoorten voor senioren en
mensen slecht ter been.
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De PvdA voelt zich thuis in Ellecom. Wij kennen de mensen in de wijken en
zijn daar nauw bij betrokken.

Voor het dorp Ellecom willen wij concreet!
• masterplan Veluwezoom verder uitwerken. De Posbank moet voor

iedereen bereikbaar blijven maar niet met gemotoriseerd verkeer
• de aanleg van Zonpark A 348 faciliteren
• een tro�oir aan de noordzijde van de Zutphensestraat tussen

Kastanjelaan en Hofste�erlaan
• een dubbelzijdig fietspad op deze route en een oversteek bij de

Kastanjelaan
• veilig fietsen op de Zutphensestraatweg
• aanpakken geluidsoverlast Ellecomsedijk
• beter onderhoud van groen en wegen
• een dorpsschouw met belangenvereniging, gemeente en HVR
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Bereikbaarheid en veiligheid
WAT:
Deze periode zorgen we dat er een plan ligt en wordt uitgevoerd om een
goed bereikbare en veilige gemeente te zijn.
HOE:
• We blijven ons inze�en voor maatregelen die de veiligheid bevorderen

op de N348 van Ellecom via Dieren naar Zutphen.
• Blijvende inzet op het voorkomen en reduceren van nega�eve effecten

op de gezondheid door verkeer (luchtkwaliteit, geluids- en trillinghinder),
zoals bij Dalstein in Ellecom (naast de N348).

• Tegengaan van geluidoverlast bij doorgaande wegen (zoals N348 en
N786) door mi�gerende maatregelen. Denk aan s�ller asfalt, Silent Wall
en diffractoren (een soort geluidgoot).

• De snelheid aan te passen. Binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur en
daarbuiten naar 60 km/uur.

• De gemeente gaat de dialoog aan met de provincie om de A348 te
veranderen in een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur
de klok rond.

Onderwijs
WAT:
D66 streeft er actief naar dat het huidige aantal basisscholen ook in 2026
gehandhaafd binnen de gemeente en Rheden minimaal een even veelzijdig
onderwijsaanbod kent als nu. Het onderwijs daagt de jeugd uit zich te
ontwikkelen en biedt elk kind een passende plek. Er is weinig schooluitval.
HOE:

- Te borgen dat de huidige basisscholen goede huisves�ng inclusief
voorzieningen blijven behouden, ook als dit extra geld kost.
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Mail: ‘We hebben op dit moment geen specifieke Ellecomse onderwerpen in
het verkiezingsprogramma opgenomen. Wel zijn wij bezig met de
geluidsoverlast bij Dalstein (zie de mo�e die wij 25-1-2022 met PvdA, D66,
ChristenUnie en VVD hebben ingediend). Daar blijven wij ons ook voor
inze�en.’
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In Ellecom zijn inwoners erg tevreden, maar maken zich wel zorgen over de
leefbaarheid van hun dorp. Met name wordt er aandacht gevraagd voor
deinvulling van de functie van Nieuw Bergsteijn (MFC) en voor duurzaamheid
en
circulaire economie.

• Het MFC speelt een belangrijke rol in het sociale leven en heeft een
verbindende functie. Hoewel dit jonge gebouw nu enige jaren in het
dorp aanwezig is heeft het zeker nog niet zijn vruchten afgeworpen.
Er is veel gepraat, maar er is weinig gebeurd. Gemeente moet de
regie pakken om deze voorziening een goede toekomst te geven. De
VVD hecht grote waarde aan de dorpshuisfuncties in onze dorpen.
Hoewel wij van mening zijn dat deze dorpshuizen moeten draaien op
de inzet van de inwoners van de dorpen moet de gemeente wel haar
rol pakken om dit goed neer te ze�en en in stand te houden.

• Inwoners zijn van mening dat duurzaamheid en circulaire economie
onderwerpen zijn waar alle kansen gegrepen moeten worden. Als
VVD willen we graag dat de door de inwoners aangedragen
ini�a�even worden opgepakt met een ‘ja tenzij’ houding.
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