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2

TOEKOMSTVISIE

MOOIJ 
SLIJK EWIJK
Eiland in het Wij-land

Iden�teit

Wonen

Landschap & recrea�e

Sociaal & Lokaal

Duurzaamheid

Park15 A15 RTG

Veilig verkeer



Herkenbaar Slijk-Ewijk   
Het dorpse karakter versterken
We geven ruimte aan elkaar
Een eigen bestrating voor kern en buitengebied
“Het Bankje van Slijk-Ewijk
”De” Lantaarnpaal van Slijk-Ewijk

Herinrichten Paulstraat
Eerste aanzet voor vormgeving “dorpse karakter” Slijk-Ewijk

Entrees kern vormgeven

Versterken Dorpshart / huis
Elkaar ontmoeten in het dorp mogelijk maken
Aantrekkelijke kern voor wandelaars en �etsers

Uniformiteit in het stratenplan
Dorpsstraat herinrichten
Eenheid samen met Clarafabriciuspark en Paulstraat

Een toegankelijk maar compact dorpsplein 
in het hart van Slijk-Ewijk

1

2

4

Ontmoeten / Dagbesteding
Organiseren van ontmoeten voor senioren in het dorp.

5

6

7

Op lange(re) termijn:

Op korte termijn:

Iden�teit

3

Slijk-Ewijk is een “kleine kern” van Gemeente Overbetuwe.
Maar zou zichzelf  best anders op de kaart willen en kúnnen 
zetten. Het is een dorp waarin men graag zijn eigen gang kan gaan, 

voor zichzelf en op zichzelf. Maar dan wél samen en voor elkaar.
Slijk-Ewijk ontleent haar karakter nu met name uit het mooie 

omliggende land, het groen, de natuur, het agrarisch gebied. Ze zou 
best ook wat meer aandacht aan zichzelf willen geven, beter 

herkenbaar als dorp, en een opfrisbeurt zogezegd. 

Het wordt een “ Mooij Slijk-Ewijk, Eiland in een Wij-land ”

Deze kaart zet Slijk-Ewijk letterlijk op de kaart. Ze toont al lopende 
initiatieven, “laaghangend fruit” maar ook de  “ver van mijn bed” 

onderwerpen.  De stippen op de Horizon,  én op deze kaart. 

Het zijn onderwerpen die leven in het dorp, concrete en actuele 
projecten. Maar ook grotere, of overkoepelende projecten.
Voor de korte termijn, en sommige voor de lange(re) adem.

Deze zijn niet “verzonnen” van bovenaf, maar persoonlijk opgehaald, 
bij de bewoners in de straat tijdens “de bustour”. 

Sommige stippen zijn gemakkelijk te vertalen in een concreet project, 
het een groter dan het ander.  

Andere stippen zijn wat abstracter, minder gemakkelijk als project te 
de�nieren. In de bijlage bij deze kaart zijn deze projecten waar 

mogelijk nader beschreven.

Deze toekomstvisie wordt gesteund door de Gemeente Overbetuwe, 
Provincie Gelderland én door de inwoners van Slijk-Ewijk. Allen 

hebben de inspanningsverplichting om de diverse deelplannen en/of 
ideeen te helpen realiseren.

Toelich�ng

TOEKOMSTVISIE

MOOIJ 

S�ppen op de horizon

SLIJK-EWIJK
Eiland in een Wij-land

Hartelijk welkom voor fietsers en wandelaars ! 
Veilige �ets- en wandelpaden in de omgeving
Zolang het hier maar geen Giethoorn wordt.

Activeer Dorpshart / Dorsphuis tgv Tourisme
Elkaar ontmoeten in het dorp mogelijk maken.
Aantrekkelijke kern voor wandelaars en �etsers

Landschapspark Danenberg is géén “park” 
Net als de rest van de omgeving is het wel een mooi 
agrarisch landschap.
Wij kunnen het wel gebruiken en er doorheen lopen
Duurzaam met maatschappelijk belang

Makkelijk Ommetje ! 
Mogelijk maken van kleine ommetjes vanuit de kern richting 
buitengebied
Herstel van oude (klompen/kerk) paden

Wei moet Wei blijven
De charme van de directe omgeving van Slijk-Ewijk is het 
boerenland.  “Eiland in een Wij-land”

Recreatiekaart
Charme van Slijk-Ewijk benadrukken
Inhoud geven aan �ets- en wandelroutes
Kunstroute ontwikkelen
Vormgeven op kaart

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:
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Landschap & recrea�e

Ontmoetingsplek voor honden en eigenaren
Er is behoefte aan een hondenspeelveld en sociale 
ontmoetingsplek

Creatieve broedplaats
Creatieve activiteiten ontplooien voor bewoners / kinderen

Landschapspark de Danenberg
Project op gemeentegrond: Samen gebruiken; ook voor óns

“Businesscase” Speelveld Paulstraat
Urgentie: hoe betalen we de jaarlijkse (pacht) kosten
Plan maken voor gebruik speelveld/ontmoetingsplek

Promotie Lokale producten
Uitbreiden reeds verkrijgbare lokale producten in het dorp
Zie Park Danenberg als kans voor uitbrieding

Zichtbaar maken van creativiteit / kunst dorp
Inzetten witte kerkje, ateliers en dorpshuis
Identiteit Slijk Ewijk versterken dmv kunst / creativiteit in de 
omgeving  “Het Bankje van Slijk-Ewijk” ?

Omzien naar elkaar / buurtfunctie
Wij , voor elkaar en met elkaar

Ontvangstpunt aan/op de dijk
Een uitrustplek aan de dijk , en aanlandplek vanuit pontje
Begin en eindpunt �ets- en wandelroutes
Elektrapunt voor opladen en “frietkar”
Opgeruimder dorp

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:
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Sociaal & Lokaal

12

Veilige fiets- en wandelpaden in de omgeving
Vrij liggend �etspad naar Oosterhout
Mogelijkheden verkennen Oosterhoutstestraat / dijk /
Park Danenberg

Toegankelijk voor iedereen
Dus ook voor agrarisch verkeer

Auto te gast
De waaldijk wordt een “auto te gast zone”
In de rest van het dorp mag de auto ook minder prominent 
zijn. (ook als deze geparkeerd staat)
Er wordt ingezet op langzamer rijden zonder drempels

Beheersbaar krijgen sluipverkeer
Monitoring en handhaving

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:
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19

20

Veilig verkeer

Laadpalen voor elektrische fietsen 
Bij dorpshuis en ontvangstplek dijk

Landschapspark Danenberg
Project op gemeentegrond;
Voorbeeldfunctie duurzame landbouw en fruitteelt
Proeftuin voor landschappelijke duurzaamheidsontwikkeling
Voor en door het dorp, Voedselbos, bijenhotels, pluktuin etc. etc.

Elektrapunt aan de dijk
t.b.v. frietkar in plaats van aggregaat

Verduurzamen eigen woning
Bewustwording mogelijkheden
Isoleren, duurzame energie

Energie van en voor Slijk-Ewijk
Eigen windmolens
Onze zonnepanelen (i.c.m. geluidswal)
Postcoderoos, op Park15 of andere grote daken

Elektrische deelauto bij dorpshuis

Behoud en optimalisatie groen karakter
van Slijk-Ewijk (ook in de kern)

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:
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Duurzaamheid

Energie voor Slijk-Ewijk 
Niet alleen de lasten maar ook de lusten van de energiecorridor 
voor Slijk-Ewijk

Borging Grens Park15 
Park 15 kent een de�nitieve grens.
verdere “verdozing” in de richting van Slijk-Ewijk / Oosterhout zal 
zoals afgesproken niet plaatsvinden.

Geluidsbeperking A15 en RTG
Combineren met groen en energie voorziening
ten dienste van Slijk-Ewijk

Verzachten / vergroenen grens Park15 en A15
Vanuit Slijk-Ewijk is er minder direct zicht op verdozing en A15

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:
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Park15 A15 RTG

Plan Kondor Wessels (KWP) ook voor Slijk Ewijk
afstemmen op woonbehoefte en vraag uit het dorp
Betaalbare starters en seniorenwoningen

Nieuwe woningen versterken “Dorps karakter”
en sluiten aan op vormgeving kern 

Nieuwbouw zorgt voor diversiteit in aanbod
Koop-, huur-, starters-, seniorenwoningen

Bestaand grote volumes splitsen onder voorwaarden
Ten behoeve van vergroten woningaanbod

Niet bouwen in het buitengebied
Alleen aan bestaand Lint van hoofdwegen

De Woonpuzzel Kern Slijk-Ewijk
Onderzoek of en hoe de woonpuzzel kern Slijk-Ewijk kan 
worden opgelost
Gezamenlijke Totaalaanpak lijkt de oplossing
Samen maken wij Slijk-Ewijk

Nieuwe bouw versterkt groen karakter
“nieuwbouw vergroent”

Bewonen bestaande volumes toestaan 
Onder voorwaarden bewonen van bijgebouwen
Ten behoeve van vergroten woningaanbod

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:

34

35

36

37

38

39

40

41

Wonen
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In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie 
Gelderland nieuwe samenwerkingsafspraken om te werken 
aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of  dorp.

Een Dorpendeal komt tot stand op basis van een lokaal 
initiatief  en is een middel om in de toekomst verdergaande 
uitvoeringsafspraken te maken. Er is ruimte om zelf  
invulling te geven aan het te bereiken doel, waarbij het 
versterken van de sociale cohesie in een wijk of  dorp 
centraal staat.
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Dorpendeal

Dorpsraad
Slijk-Ewijk
Loenen
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