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Randweg Opheusden 

Informatieavond in het kader van de ter inzage legging 

Voorontwerp Bestemmingsplan

15 april 2021



Programma 

• Welkom en toelichting programma

• Inleiding (Stefan van Someren) 

• Kennismaken 

• Toelichting tracé (Arie van der Staaij)

• Toelichting Bestemmingsplanprocedure (Rob Huisman)

• Aandachtspunten in tracé

• Inrichting Parallelweg (Rob Huisman)

• Kruising randweg met het spoor bij Parallelweg (Rob Huisman)

• Aansluiting Herenland (Rob Huisman)

• Afsluiting



• Waarom randweg?

- Verkeersveiligheid in de kern 

Opheusden 

- Leefbaarheid in de kern 

Opheusden

- Robuustheid wegennet gelet 

op de ontwikkelingen, 

Herenland, ABC-terrein etc…



• Overzicht beoogde randweg 

Industrieweg

Dodewaardestraat



• Overzichtstekening: oostdeel 

Herenland

Rotonde
Dodewaardsestraat



• Overzichtstekening: middendeel 

Markstraat



• Overzichtstekening: westdeel

Industrieweg



• Aansluiting Markstraat 

Markstraat

Spoor

Waterberging

Waterberging



• Aansluiting Tielsestraat

Industrieweg

randweg



• Reacties



• Wat is er nodig om de weg aangelegd te krijgen?

→ Een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing → bestemmingsplanprocedure

→ Oftewel: het bestemmen van de verschillende functies

→ Via een open participatietraject

• Nieuw tracé van de randweg Opheusden 

én bijbehorende waterberging, én groenvoorzieningen, én de aansluitingen op aanliggende wegen 

• Drie onderdelen:

1. een toelichting: 

• waarom van de weg, effecten en onderzoeken, wijze van bestemmen en procedure; 

2. een integrale set van regels: 

• bestemmingsregels, gebruiksregels: ‘juridische aspecten en wetmatigheden’ 

3. een digitale verbeelding: 

• plankaart met begrenzing van het plan 



Verbeelding = plankaart met begrenzing plangebied

Waterberging

en water



Verbeelding = plankaart met begrenzing plangebied
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Ruimtebeslag t.b.v. 
eventuele tunnel incl. 

aansluiting Parallelweg

Waterberging

Waterberging

en water



Hoe verloopt de bestemmingsplanprocedure?

• Gesprekken met grondeigenaren (lopend)

• Voorontwerp bestemmingsplan (VOBP)

o Ter inzage periode 1 van 4 weken → 1 t/m 28 april

o Informatiebijeenkomst: 15 april

o Reactienota

• Ontwerp bestemmingsplan (OBP) 

o Ter inzage periode 2 → week 22 t/m 28 (mei - juni)

o Nota van zienswijze

• Definitief bestemmingsplan (BP) → sept - november

o Vaststelling

o Route vaststelling Gemeenteraad

o Eventuele bezwaarmaking via RvS



Reacties indienen 

→ 3 opties om een reactie in te dienen:

1. Via telefoonnummer: 14 0488 (Sabine Gabriel)

2. Mailen naar fysiek@nederbetuwe.nl

3. Tot en met 28 april kunt u een (schriftelijke) reactie sturen aan:

Gemeente Neder-Betuwe

Afdeling Fysieke Pijler, team Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 20

4043 ZG Opheusden

O.v.v. “Inspraak bestemmingsplan Randweg Opheusden”.

mailto:fysiek@nederbetuwe.nl


• Reacties 



• Aansluiting  Parallelweg

• We zijn bezig om de situatie rondom 

de Parallelweg scherper in beeld te 

krijgen i.r.t. de routing a.g.v. de 

beoogde randweg 

• Aparte inpassingssessie rondom de 

Parallelweg volgt met bewoners 

• Datum: maandag 10 mei

• Uitnodiging volgt incl. programma 



• Reacties



• Kruising spoor 

• Gelijkvloers of ongelijkvloers 

• In gesprek met ProRail

• Ruimte reservering in bestemmingsplan voor ongelijkvloerse kruising opgenomen (max 

ruimtebeslag)

• Sluiting van ander overwegen: zoals Smachtkamp en Hamsestraat; En Polsestraat is reeds 

afgesloten



• Reacties 



• Aansluiting Herenland 



• Aansluiting Herenland 

X

X



• Aansluiting Herenland 

X

X



• Aansluiting Herenland 

X

X



• Aansluiting Herenland 

X

X



• Aansluiting Herenland 

Andere routes:

• Verkeer door kern 

Opheusden wordt rustiger

• Tielsestraat wordt rustiger

• Smachtkamp rustiger i.v.m. 

spoorsluiting 

• Viergeverstraat en Van 

Maanenstraat nog in 

onderzoek i.v.m. wijze van 

ontsluiten op randweg

X

X



• Reactieronde 



Reacties indienen 

→ 3 opties om een reactie in te dienen:

1. Via telefoonnummer: 14 0488 (Sabine Gabriel)

2. Mailen naar fysiek@nederbetuwe.nl

3. Tot en met 28 april kunt u een (schriftelijke) reactie sturen aan:

Gemeente Neder-Betuwe
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