
 c Omwonenden in Huissen vinden dat plan niet groen en niet veilig genoeg is

Herinrichting van 
Gochsestraat valt 
niet in de smaak 

Jesse Reith
Huissen

,,Het moet voor ons groener en vei-
liger”, zegt voorzitter Lydia Littel 
van ’t Zand Binnen-Buiten. Deze 
wijkorganisatie heeft bezwaar in-
gediend tegen het plan van de ge-
meente Lingewaard. 

Aanleiding voor de herinrichting 
is de oude riolering die moet wor-
den vervangen. Als de weg toch 
open is, kan hij maar beter gelijk 
worden opgeknapt, luidt de moti-
vatie. Daar is de wijkorganisatie het 
mee eens en daarom praat het plat-
form daar al twee jaar over met de 
gemeente. Het ontwerp dat nu is 
gekozen, leidt echter tot onvrede.

Een van de pijnpunten is de voor-
genomen kap van meerdere grote 
bomen. ,,Goudessen, waar er niet 
veel van zijn in de regio”, weet Her-
man Noordman, lid van ’t Zand 
Binnen-Buiten. ,,Als de zon door 
het bladerdek schijnt, komt er een 

mooie gouden gloed over de straat.” 
Dat moet zo blijven, zegt hij. ,,De 

bomen zijn ook niet oud of ziek.”
Er komen wel bomen terug, maar 

dat zijn kleinere exemplaren én ze 
komen op andere plekken in de 
straat waar minder ruimte voor ze 
is, zo wordt gevreesd. Ook het ver-
dwijnen van de wegversmalling is 
reden tot zorg. Daardoor gaan auto-
mobilisten volgens Littel straks 
veel harder rijden dan de voorgeno-
men maximumsnelheid van 30 ki-
lometer per uur. ,,De verkeers-
drukte zal door de komst van 

nieuwbouwwijk Driegaarden al-
leen maar meer worden”, denkt ze. 
De gemeente Lingewaard denkt dat 
overigens ook.

 Volgens Noordman, voormalig 
verkeersambtenaar in Lingewaard, 
telt de Gochsestraat dagelijks drie-
duizend verkeersbewegingen en 
wordt iedere dag driehonderd keer 
overgestoken ter hoogte van de ver-
smalling, vaak door scholieren.

Littel benadrukt dat de wijkorga-
nisatie zich niet wil profileren als 
actiegroep. ,,We willen juist in goed 
overleg blijven met Lingewaard, 
maar we willen dan wél serieus ge-
nomen worden. De participatie had 
beter gekund.”

Op een internetpagina over de 
herinrichting schrijft de gemeente 
dat het ontwerp juist is gebaseerd 
op ‘heel veel feedback van omwo-
nenden en gebruikers’ van de straat. 
Naar verwachting komt het college 
van Lingewaard halverwege januari 
met een inhoudelijke reactie op het 
bezwaar van ’t Zand Binnen-Bui-
ten.

Verantwoordelijk wethouder Jo-
han Sluiter laat al wel weten zich 
niet te herkennen in de kritiek. 
,,Volgens mij is er wel degelijk vol-
doende participatie geweest. En 
een gemeente legt natuurlijk nooit 
een onveilige weg aan. We hebben 
ons te houden aan allerlei regels.”

Het voorgenomen ontwerp 
voor de herinrichting van de 
Gochsestraat in Huissen valt 
absoluut niet in de smaak bij 
omwonenden. Ze zijn bang 
voor hardrijdende auto- 
mobilisten en het verdwijnen 
van bijzondere bomen.

Betuwe

Gratis oliebollen Jonge Kracht
Tal van Betuwse clubs zijn 
weer ontzettend druk met het 
bakken van de oliebollen, om 
zo de kas te spekken. Maar 
voetbalclub Jonge Kracht uit 
Huissen deelt ze gratis uit.

Klanten van de voedselbank in 
Huissen worden vandaag blij ge-

maakt met de oliebollen. ,,Hope-
lijk maken we veel mensen blij”, 
zegt Pieter Driessen van Jonge 
Kracht. De club geeft de gebakken 
oliebollen af aan vrijwilligers van 
de voedselbank bij Mea Vota. Die 
zorgen verder voor de distributie. 

Verse Huissense ‘voetbalbol-
len’ worden morgen ook afgele-

verd bij de boot aan de Rijnkade 
in Arnhem waar Oekraïense 
vluchtelingen worden opgevan-
gen.

Initiatiefnemer van de actie is 
het eerste elftal van Jonge Kracht, 
dat samen met sponsors voor de 
financiering zorgt.
 – Jesse Reith
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l 
De verkeersdrukte 
zal door de komst van 
nieuwbouwwijk 
Driegaarden alleen 
maar meer worden

 – Lydia Littel
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Kledingcontainers even weg uit het straatbeeld
Het wordt de eerste ‘ou-
derwetse’ jaarwisseling 
sinds de coronabeper-
kingen en vuurwerkver-
boden. Dat wil ook zeg-
gen dat alle veiligheids-
maatregelen weer wor-
den uitgevoerd. Zo wor-
den alle ondergrondse 

vuilcontainers in Linge-
waard en Overbetuwe 
vandaag weer afgesloten 
om het inwerpen van 
vuurwerk onmogelijk te 
maken. Lingewaard is 
daar zelfs begin deze 
week al mee begonnen.

Voor de kledingcontai-

ners, waarbij het brand-
gevaar groter is, maar ook 
de lading waardevoller, 
gelden extra maatrege-
len. Die worden in Over-
betuwe weggehaald en 
veilig opgeslagen op de 
bewaakte gemeentewerf 
in Elst. In januari worden 

ze teruggeplaatst.
Lingewaard heeft voor 

een mengvorm gekozen. 
Daar worden sommige 
kledingcontainers afge-
sloten en andere ook 
naar een veilige en be-
waakte plek overge-
bracht. 
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