
• Omgevingsfonds wil overlast in Overbetuwe tegengaan 
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.À. Koos Nijssen (beige jasje) en dan met de klok mee Berry Manneke, Joost Lindner, Maarten Hermsen en Johan Plamont. FoToRoLFHENSEL 

I<noop 38, fonds waar geld 
op het tweede plan staat 
Ze hebben op korte termijn alsmede de mogelijke komst van standpunten bij een eventuele waarop omwonenden ons kun-
375.000 euro te besteden de Rail Terminal Gelderland - en gang naar de rechter ook meer ge- nen bereiken. Ook is afgesproken 

voor vijf Overbetuwse kernen. het woord overlast valt snel. wicht", zegt Manneke. ,,Juist het dat de buurtvereniging, die zich 

Toch is dat bijzaak. 
Aan die overlast en verdere aan- tegengaan van in onze ogen nade- voor een specifiek fonds of project 

tasting van het woonklimaat wil lige ontwikkelingen in dit gebied inzet, daar geld voor krijgt. In dit 
Omgevingsfonds Knoop 38 het nu opgerichte Omgevings- bindt ons." geval 15.000 euro voor Reeth. De 
wil vooral overlast voorkomen. fonds Knoop 38 iets doen, zegt Het tegengaan van overlast is overblijvende 375.000 euro heb-

Koos Nijssen namens Leefbaar het primaire doel, maar Knoop 38 ben we over de vijf woonkernen 
Lex Halsema Reeth. Hij is een van de vijfbe- is ook opgericht om geld te verde- verdeeld. Inwoners kunnen via 
Reeth stuursleden van het nieuwe len dat voor de leefbaarheid van hun dorpsraad plannen inbren-

fonds. Ook Johan Plamont de woonkernen kan worden inge- gen. Die moeten een algemeen 

R 
eeth, Oosterhout, Ei- (Dorpsraad Oosterhout) Maarten zet. Een van de afspraken tussen nut hebben." 
meren, Slijk-Ewijk en Hermsen (Buurtvereniging Ei- overheid en 'overlastveroorza- Daarna wordt besloten hoeveel 
Valburg liggen alle- meren), Joost Lindner (Buurtver- kers' is dat die een deel van hun geld er naar een specifiek project 
maal in de naaste om- eniging Slijk-Ewijk) en Barry inkomsten in het fonds moeten gaat, leggen de vijf uit "Dat wil 
geving van afslag 38 Manneke (Valburg Centraal) ma- storten, om zo de veroorzaakte niet zeggen dat individuele inwo-

van de A15. Dat is het gebied van ken er deel van uit. overlast wat te compenseren. De ners het recht verliezen om er-
windturbines, de snelweg, de Be- ,,We hebben de krachten ge- organisatie achter het zonnepark gens bezwaar tegen te maken als 
tuweroute, de Betuwelijn en Be- bundeld om meer invloed te heb- heeft die overlast al afgekocht en wij namens een dorp geld accep-
drijventerrein A15. Tel daar de ben bij het tegengaan van overlast 4 ton in het fonds gestort. teren", benadrukt Hermsen. 
komst van een groot zonnepark in onze woonomgeving. Samen "Daarvan gaat 10.000 euro naar ,,Sponsoren kopen er geen toe-
tussen snelweg en spoor bij op - sta je sterker en dan hebben onze stichtingskosten en een website stemming mee." 


