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Beste leden, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van Dorpsvereniging Elspeet. U bent vrij om op deze nieuwsbrief te reageren. Dat kan 

per post of email (info@dorpsvereniging-elspeet.nl), zie achterzijde. Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, Bestuur Dorpsvereniging Elspeet 

 
 

Uitnodiging ALV / Najaarsbijeenkomst 
 
Woensdag 15 november is er een bijzondere algemene ledenvergadering in het Kulturhus. 
Aanleiding is de situatie die in het bestuur is ontstaan waardoor de huidige samenwerking van de bestuursleden 
niet gecontinueerd kan worden. Deze situatie willen we aan de ALV voorleggen, vóór de pauze. 
Na de pauze volgt een presentatie van dokter Peters over zijn plannen met het terrein aan de Nachtegaalweg, 
tegenover De Posthoorn. 
De aanvang is 19.30u, de zaal is open vanaf 19.00u. Wij dringen met klem aan op uw aanwezigheid! 
 
 

Nieuwsbrief 
Herinrichting De Brink 
Er zijn diverse plannen uitgewerkt voor de herinrichting van De Brink. Inmiddels is in samenwerking met een 
klankbordgroep van omwonenden en verdere belanghebbenden een definitief plan neergelegd. 
De nieuwe Brink wordt groen opgezet en krijgt nieuw straatmeubilair. Er worden betere oversteekvoorzieningen  
aangelegd en er komt meer parkeergelegenheid. 
Het is de bedoeling dat het een gebied wordt waar de voetganger zich thuis voelt en de auto te gast is, een 
zogenaamde ‘shared space’. 
Door deze aanpassingen en de nieuwe uitstraling moet de Brink een plek worden, die - centraal in Elspeet gelegen 
- zowel voor de Elspeters als voor de toeristen een aantrekkelijke trekpleister is. 
De werkzaamheden gaan volgens de Gemeente Nunspeet begin 2018 van start, zodat ook diverse punten van het 
project Aanpak wateroverlast meegenomen kunnen worden. 
 
Wateroverlast / Nunspeterweg 
De gemeente heeft afgelopen zomer een extra hemelwaterriool in de Nunspeterweg aangebracht. In de weg zijn 
extra kolken geplaatst om de regen af te voeren. Dit extra riool is aangesloten op het IT riool dat van Oost naar 
West door Elspeet loopt. Met deze aanpassing zal water dat zich op de Nunspeterweg verzamelt vanaf de 
oostzijde, sneller afgevoerd worden. Daarnaast wordt momenteel een plan uitgewerkt om op het terrein van de 
Dorpskerk een infiltratie krattenveld aan te brengen van circa 1.000m3. Hiermee zal de buffer voor wateropslag 
in het centrum en daarmee in feite de capaciteit van het IT riool vergroot worden. 
In Elspeet Noord-West worden ook krattenvelden en wadi's aangebracht. Dit alles om ervoor te zorgen dat 
hemelwater op de plaats waar het valt, wordt opgenomen in de grond en zich geen weg gaat zoeken over de straat 
naar lager gelegen gebied.  
Daarnaast wordt komend jaar gekeken naar oplossingen in Elspeet Noord, rondom de Haarweg / Da Costaschool. 
De Dorpsvereniging heeft regelmatig overleg met de gemeente, om zo een vinger aan de pols te houden en mee 
te denken over oplossingen voor ons dorp. Daarbij wordt integraal naar gebieden gekeken en werkzaamheden bij 
voorkeur gecombineerd. 
Wij willen u erop attent maken dat er een afkoppelsubsidie van de gemeente Nunspeet beschikbaar is, indien u 
uw woning of terrein wilt afkoppelen van het riool. Door af te koppelen, wordt de belasting op het riool 
verminderd. Hierdoor wordt de kans op overstroming van het riool bij u, maar ook op andere plekken in het dorp, 
gereduceerd. Voor informatie over deze subsidie kunt u terecht bij de gemeente. 
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Vrachtwagenverkeer 
Met Defensie is afgesproken dat legervoertuigen Elspeet zoveel mogelijk zullen mijden. 
Aan civiel vrachtverkeer is volgens de gemeente Nunspeet niets zomaar te doen, omdat hier, behalve de 
gemeente, ook de provincie een rol speelt. De gemeente kan doorgaand vrachtverkeer niet op eigen houtje 
verbieden, zolang de provincie de bewegwijzering niet aanpast.  
Door de aanpassingen aan de Brink zal het voor vrachtverkeer wel minder aantrekkelijk worden om door Elspeet 
te rijden. Hopelijk heeft dit tot gevolg dat vrachtverkeer tot een minimum beperkt wordt. 
Overigens blijven we als Dorpsvereniging ook hierover met de gemeente in gesprek. 
 
Wijkschouw 2017 
Op 4 april is door vertegenwoordigers van de gemeente Nunspeet en de Dorpsvereniging een wijkschouw 
gehouden, waarbij diverse knelpunten met betrekking tot de (verkeers)veiligheid in het dorp aan de orde zijn 
gekomen. We kijken terug op een constructieve bijeenkomst. Als u hierover meer wilt weten, kunt u terecht bij 
het bestuur van de Dorpsvereniging. 
 
Vliegroute Lelystad Airport 
Hierover is al veel geschreven in diverse media. De Dorpsvereniging en de gemeente Nunspeet zijn alert op de 
ontwikkelingen en blijven in overleg over eventuele inspraak en bezwaren ten aanzien van voorgestelde routes. 
 
Totempalen 
De Dorpsvereniging heeft de totempalen laten maken en deze bij de opening van het nieuwe pand aan het 
Historisch Museum Elspeet overgedragen. Het museum zal deze te zijner tijd laten plaatsen. 
 
Verlichting dorpskerk 
Voor het verlichten van de dorpskerk is een plan uitgewerkt in opdracht van de Dorpsvereniging. 
Dit plan is voorgelegd aan de Hervormde Kerk. Als dit plan uitgevoerd wordt, zal dit naar verwachting plaatsvinden 
in maart 2018 aangezien dan de parkeergelegenheid rond de kerk aangepakt zal worden en er op die manier 
werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. 
 
Glasvezel Buitengebied Elspeet 
De ontwikkelingen rond de uitrol van glasvezel voor het buitengebied gaan nog steeds door. De informatie-
avonden, ook in onze gemeente, zijn afgerond. Veel informatie is samengevat op de website. Voor onze regio kijkt 
u op: https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordwest-veluwe/actueel/ 
 
Nieuwe bestuursleden 
Op de komende ALV in maart, zit de termijn van een aantal bestuursleden er op. Wij zijn daarom op zoek naar 
leden die plaats willen nemen in het bestuur. Als u hierin interesse heeft, kunt u zich melden bij de secretaris. 
 
Elspeet NW 
Het zal u niet zijn ontgaan dat de bouwactiviteiten in Elspeet Noord-West in volle gang zijn. Inmiddels zijn de eerste 
CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) woningen opgeleverd en hebben de eerste nieuwe eigenaren hun 
woning betrokken. 
 
Oproep mailadressen 
Om u nog efficiënter en gemakkelijker van informatie te voorzien, willen wij u vragen uw e-mailadres door te geven 
aan de secretaris. De vorige oproep heeft niet geleid tot het gewenste resultaat, wij hopen daarom dat u alsnog 
uw e-mailadres door wilt geven. 
 

 
   Uw reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom. Ook nieuwe algemene zaken kunt u bij ons melden 

Via de post graag naar Postbus 14, 8075 ZG Elspeet 
Via e-mail: info@dorpsvereniging-elspeet.nl 

Via contactformulier op ondergenoemde website 
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