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Gebiedsontwikkelingen rondom  Slijk-Ewijk

✔ RTG 
✔ A15 Verbreding / 

doortrekken 
✔ Energiecorridor 
✔ Park 15 
✔ Dijkverzwaring 
✔ Verstedelijking. 

✔ Loenense 
Buitenpolder 

✔ De Danenberg 
✔ Strandpark Slijk-Ewijk 

Grote invloed op leefbaarheid op 
leefomgeving van S-E 
Geen samenhang & regie
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 Samenvatting Dorpsprofiel Slijk-Ewijk 

✔ Meer ouderen, minder gezinnen met kinderen. 
✔ Inwoners vinden dat vindt dat de buurt is 

achteruit gegaan. 
✔ Ontevredenheid over met name de verlichting 

buiten en de begaanbaarheid van straten, paden 
en trottoirs. 

✔ Lagere beoordeling van de leefbaarheid. 
✔ Weinig voorzieningen in de nabijheid. 
✔ Overlast door verkeer: te hard rijden en 

geluidsoverlast. 
✔ Sterk gericht op de auto, het gebruik van fiets en 

openbaar vervoer is laag. 
✔ Veel woningen met een hoge WOZ-waarde. 
✔ De gemiddelde rapportcijfers voor de rol en inzet 

van de gemeente zijn lager dan gemiddeld.  

✔ Grote sociale samenhang in de buurt.  
✔ Men kan meer terugvallen op buurtbewoners. 
✔ Inwoners van Slijk-Ewijk zetten in voor de buurt 

en/of voor anderen. 
✔ Minder beroep gedaan op de WMO. 
✔ In Slijk-Ewijk worden veel gezamenlijk 

activiteiten georganiseerd. 
✔ De betrokkenheid bij de dorpsraad is groot. 
✔ Grote tevredenheid over groen en 

parkeerruimte. 
✔ Minder incidenten  dan gemiddeld in de 

gemeente. 
✔ Weinig woninginbraak, vernieling van 

straatmeubilair en parkeeroverlast. 
✔ Veel woningen met een hoge WOZ-waarde. 
✔ Lage verhuisgeneigdheid.

Inwoners: 476 
Huishoudens: 135
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Gewenste ontwikkelingen in Slijk-Ewijk 
samengevat

✔ Eiland in een Weiland 
✔ Duidelijke grens tussen kern 

en buitengebied 
✔ Verstorende elementen 

inpakken (RTG, Park 15, etc) 
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Aandachtspunten vanuit de dorpsanalyse

Woningen



?
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Slijk-Ewijk - waar staan we nu?

✔  

✔ Gedragen Visie Moooi Slijk-Ewijk. 
✔ Participatie bewoners door dorpsoverleg en werkgroepen. 
✔ Start Project ‘Burgers geven Energie‘. 
✔ Flexibel Bestemmen door en in samenwerking met de gemeente Overbetuwe. 
✔ Constructieve samenwerking met de gemeente Overbetuwe. 
✔ Ontwikkelingen rond Landschap de Danenberg.

✔ Geen integrale aanpak leefomgeving & leefbaarheid over de verschillende 
ontwikkelingen voor Slijk-Ewijk. 

✔ Randvoorwaarden  en regelgeving voor uitwerken en uitvoeren visie Moooi Slijk-Ewijk. 
✔ Geen lokale burgerparticipatie bij Energie Corridor.

✔ Projectmanagement voor belang Slijk-Ewijk mbt gebiedsontwikkelingen. 
✔ Ondersteuning om te komen van visie naar beeldkwaliteitsplan t.b.v het 

bestemmingsplan.  
✔ Budget voor betrekken bewoners en optimaliseren communicatie.
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