
Inventarisatie van wensen en ideeën van
leden van Ellecoms Belang om knelpunten
die beschreven zijn in de structuurvisie
van Ellecom in 2016 op te lossen

Op verzoek van dorpswethouder Marc Budel op regulier dorpsoverleg d.d.
27 mei 2021 is door Ellecoms Belang het initiatief genomen om ideeën te
verzamelen waarvan bewoners vinden dat het knelpunten zijn die nog niet
zijn opgelost.

Ellecoms Belang heeft het vraagstuk op de algemene ledenvergadering van
21 oktober 2021 aan haar leden voorgelegd. De werkvorm was een
invulvel met vier vragen, met de mogelijkheid aanvullingen te doen op de
ideeën van een ander en uiteindelijk een stemronde. Ieder lid kreeg vijf
stemstickers. De vragen en werkwijze waren bij de uitnodiging voor de
ALV beschreven. De ingevulde formulieren zijn integraal en in
willekeurige volgorde in dit document opgenomen.

Bestuur Ellecoms Belang

OPLOSSEN KNELPUNTEN STRUCTUURVISIE 2016



Inventariseren ideeën voor uitvoering
structuurvisie gemeente

De structuurvisie is een document van gemeente
Rheden uit 2016 dat de kenmerken, problemen
en toekomst van de dorpen in kaart brengt. Via
deze link - Structuurvisie Kleine Kernen - lees je
op pagina 47 de structuurvisie van Ellecom.

Wat is de aanleiding om ideeën in te kunnen
dienen?
Voor de uitvoering van de structuurvisie Kleine
Kernen is van de gemeente Rheden voor Ellecom
nog een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Voor
het einde van 2022 moet het geld besteed
worden: zo praktisch mogelijk en zo min
mogelijk aan bureaus et cetera.

Vraag van gemeente aan Ellecoms Belang
Gemeente Rheden heeft gevraagd om ideeën aan
te leveren voor besteding van dit geld. Tijdens de
ALV gaan we inventariseren welke ideeën er
leven in het dorp die mogelijk uit dit budget
gefinancierd kunnen worden. Als er geen goed
idee komt, gaat het geld terug naar de algemene
middelen. Ellecoms Belang heeft op korte termijn
weer een afspraak met de gemeente en wil de
geïnventariseerde ideeën dan inbrengen.

Het verzamelen van ideeën voor Ellecom
Tijdens de algemene ledenvergadering houden
we een brainstorm om je ideeën en wensen te
formuleren. We staan op de drempel van 2022
en kunnen geen tijd verliezen. Het is daarom
belangrijk dat ingediende ideeën zo concreet
mogelijk zijn en kunnen rekenen op draagvlak
binnen Ellecom.

Waar kan het geld aan besteed worden?
Hieronder staan enkele thema’s en maatregelen
die in de structuurvisie zijn beschreven waaraan
het geld besteed kan worden.

Thema’s
- Wonen, rustig en aantrekkelijk
- Landgoederen / buitenplaatsen
- Duurzame energie

- Openbare ruimte, dorpsplein en zichtbaarheid
school / dorpshui

- Dorpenroute / verkeer
- Recreatie en toerisme

Suggesties uit de structuurvisie
- Parkachtige karakter van het dorp behouden
- Onderhoud bomenlanen langs wegen

- Invulling voor turnhal
- Verbeteren wandelroutes naar uiterwaarden en
landgoed Avegoor

- Opvangen regenwater
- Oplossingen voor verkeersonveilige situaties
- Dorpshuis Nieuw Bergstein: nieuwe ideeën
voor gebruik, toegang en zichtbaarheid

Hoe verloopt de brainstorm?

1e ronde - verzamelen
Vul je antwoorden in op de vragen op de vellen
papier die in de zaal liggen. De vragen zijn:
1. Wat wil je in Ellecom verbeteren?
2. Welk knelpunt los je daarmee op?
3. Wat is precies je idee? Hoe concreter,

hoe beter.
4. Waaraan draagt je idee bij?

2e ronde - aanvullingenronde
Nadat de verbeter-ideeën zijn beschreven, volgt
een 2e ronde waarbij iedereen nog aanvullingen
op de ideeën kan suggereren door deze met
Post-its toe te voegen.

3e ronde - stemronde
Tijdens een laatste ronde kan iedereen door
stickers te plakken aangeven welke voorstellen
hij/zij steunt. Zo weten wij welke ideeën op het
meeste draagvlak kunnen rekenen.

Wat doet Ellecoms Belang met de uitkomst?
Ellecoms Belang bundelt de uitkomst van de
stemronde als voorstel voor gemeente Rheden.
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MEER BANKEN VOOR PASSANTEN
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BANKJES
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BRINK OP DE FRIEDHOF
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DEPOT EN UITLEEN
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GEZAMENLIJKE MAALTIJD
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TURNHAL
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KERSTSFEER
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KLEUR EN BLOEMEN
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KRUISPUNT BUITENSINGEL BINNENWEG
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STROOM DORPSPLEIN



ID
EE
12

STROOMVOORZIENING EVENEMENTEN
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VEILIGHEID BINNENWEG



ID
EE
14

VEILIGHEID ZUTPHENSESTRAATWEG
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VERKEERSVEILIGHEID OUDEREN
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VERKEERSVEILIGHEID KRUISPUNTEN
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WANDELEN IN DE UITERWAARDEN UITBREIDEN
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WANDELEN UITERWAARDEN/ ELLECOMSE POLDER
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SCHEIDING WANDELAARS EN FIETSERS MIDDACHTERALLEE
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WATEROPVANG IN REGENTONNEN
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GELUIDSOVERLAST DALSTEIN VAN ELLECOMSEDIJK
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ZICHTBAARHEID SCHOOL
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VERKEERSVEILIGHEID ZUTPHENSESTRAATWEG



Sterke punten
Kleinschaligheid. Aantrekkelĳke en rustige woonomgeving.
Historische allure, karakteristieke (villa)bebouwing en kenmerkende hoogteverschillen.
Groene uitstraling, onder meer door ruime, groene (voor)tuinen en hoge, oude bomen.
Grote variatie aan woningen, zowel in type als in uitstraling.
Diverse basisvoorzieningen relatief dichtbĳ huis voorhanden.
Stabiel aantal leerlingen basisonderwĳs.
Prima bodemkwaliteit.
Goed bereikbaar via verschillende vervoerswĳzen.

Zwakke punten
Delen woonomgeving niet optimaal ingericht/onderhouden (o.a. overhangend groen en
afvoer hemelwater).
Openbare ruimte niet altĳd goed toegankelĳk voor senioren en andere minder validen.
Verkeersoverlast woonstraten (te hard rĳden, parkeeroverlast en onoverzichtelĳke situaties).
Bewoners wĳzen o.a. op de Binnenweg, Kastanjelaan en Pieperslaan.
Relatief veel rode en oranje energielabels, weinig groene.
Braakliggende bouwkavels Binnenweg.
Uitstraling Dieptetuin voormalige buitenplaats Dalstein.
Uitstraling en onderhoudsstatus voormalige turnhal Eikenstraat.
Barrièrewerking en/of (geluids)overlast spoor, Ellecomsedĳk en A348.
Weinig specifieke wandelmogelĳkheden in uiterwaarden.

Kansen
Betere visuele verbinding MFAmet dorp, meer samenwerking tussen gebruikers.
Verbeteren uitstraling dorpsplein.
Versterken samenhang landgoed Avegoor, herstel landschappelĳke en cultuurhistorische
waarden en beleefbaar maken landgoed.
Realiseren nieuwbouwontwikkelingen Binnenweg en Zutphensestraatweg (Schaterland).
Beter benutten recreatieve potentie omgeving.
Inzetten op duurzame ontwikkeling gebouwde omgeving (kwaliteit, comfort, energieprestatie
en toekomstwaarde).
Lokale (collectieve) opwekking van duurzame energie.
Tĳdelĳk gebruik braakliggende percelen.

Bedreigingen
Aandeel 65-plussers in bevolking neemt toe, gemiddelde woningbezetting neemt af. Dit kan
negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid (draagvlak voorzieningen).
Mensen met beperkingen blĳven steeds langer thuis wonen. Bestaande woningvoorraad is
daarvoor echter niet altĳd geschikt. Gebrek aan fysieke (zorg)voorzieningen.
Ligging in grondwaterbeschermingsgebied geeft beperkingen, bĳvoorbeeld wat betreft
bouwmogelĳkheden.
Mogelĳke toename treinverkeer kan leiden tot aantasting woongenot (geluidsoverlast,
trillingen) en gezondheid (slaapverstoring) van aanwonenden.
Gevolgen klimaatverandering (erosie door regenwater vanaf de stuwwal, wateroverlast door
hevigere buien).
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