
 
 
 

Jaarvergadering en spreker van Gelregroen inzake 
doortrekking A15 
 
Op woensdag 21 oktober a.s. houdt Strijdbaar Angeren haar (i.v.m. de coronamaatregelen 
uitgestelde) jaarvergadering over 2019. De vergadering is in ons dorpshuis en start om 20.00 
uur. 
 
Voorzitter Gerard Rasing zal tijdens de jaarvergadering een nadere toelichting verzorgen op 
de onderwerpen, die zijn opgepakt door Strijdbaar Angeren. 
 
Om u een indruk te geven waar Strijdbaar Angeren zich het afgelopen 1,5 jaar mee heeft 
beziggehouden hieronder een korte opsomming.  
 
Angerensche buitenpolder 
Strijdbaar Angeren volgt al jaren de ontwikkelingen over de herinrichting in de Angerensche 
Buitenpolder. Deze polder is het gebied dat wordt begrensd door de Scherpenkamp, 
steenfabriek Huissenswaard en de Rijndijk vanaf de Bavokerk tot aan de Peppelgraaf 
(Doornenburg). Officieel heet dit gebied de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder. 
 
In het bestemmingsplan wordt naast rivierverruiming (ruimte voor de rivier) zand- en 
kleiwinning gecombineerd met kleinschalige recreatie, natuurontwikkeling en 
cultuurhistorische waarden. De totale uitvoering zal zeven jaren duren. Dit jaar is een begin 
gemaakt met de kleiwinning. De klei wordt bij de steenfabriek in depot opgeslagen. 
 
In de plannen is een fietspad en wandelpad opgenomen. Op het terrein waar vanaf circa 
1400 tot omstreeks 1800 Huize de Wardt heeft gestaan (bron Robert Melchers) komt een 
informatiebord met picknickplaats en/of kunst.  Strijdbaar Angeren en schaatsvereniging De 
IJsvogels maakten eveneens hun wens voor een ‘natuurschaatsbaan’ kenbaar. Met het 
toevoegen van een oppervlakkige laagte aan het inrichtingsplan wordt hieraan invulling 
gegeven. 
 
Klompenpad rondom Angeren 
Ruim 3 jaar is Strijdbaar Angeren ook actief in het mede-realiseren van een Klompenpad in 
en om Angeren. We vinden dat we ‘een wandelrondje om Angeren” missen. 
Vorig jaar hebben we gemeld dat de geplande wandelroute vast liep. Na een paar 
verkennende gesprekken kunnen we melden dat er wat schot in komt. Nog niet in een 
rondje rondom Angeren, maar wel in een mogelijk klompenpad door de Angerse polder 
richting Huissen-de Brouwketel. Dit klompenpad wordt meer en meer zichtbaar tot op zo’n 
100 meter na. Deze 100 meter ligt in foerageergebied van Natura2000 de Gelderse Poort.  
Hiervoor moet eerst een zogenaamde Voor-toets (eventueel met vervolgonderzoek) worden 
uitgevoerd. We zijn en blijven hierover contact met gemeente en provincie houden. 
 



 
Woningbouw 
De woningbouw krijgt door initiatief/ ondersteuning van Strijdbaar Angeren langzamerhand 
aandacht. Zo is de huizenbouw aan de Lodderhoeksestraat (plan Bolder) deels gereed en 
verder in aanbouw.  
Strijdbaar Angeren is in het begin ook betrokken geweest bij de voorgenomen bouw van 
circa 40 woningen op een deel van het huidige sportpark de Poel. Het werkgroeplid van 
Strijdbaar, Wim Brandts is als voorzitter van de SV Angeren nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van dit plan.  
Verder wordt de bouw van een 9 -tal levensfasebestendige koopwoningen (initiatief van Rob 
Harmsen) in de vorm van CPO (collectief opdrachtgeverschap) daar waar nodig ondersteund 
door Strijdbaar Angeren. 
 
A15 
Strijdbaar Angeren houdt zich al jaren nauwlettend bezig met de doortrekking van de A15 en 
de gevolgen daarvan voor Angeren. Samen met de initiatiefnemers vanuit de “overkant” van 
de rijn is de stichting “ Duurzame aanleg A15” opgericht om zo nog meer invloed uit te 
kunnen oefenen richting Rijkswaterstaat. Gerard Rasing is namens Strijdbaar Angeren mede-
bestuurder van deze stichting. We hebben als Strijdbaar Angeren en de stichting Duurzaam 
A15 onze zienswijzen ingediend tegen het voorgenomen tracebesluit wat door de minister is 
vastgesteld. Medio Juni heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden en zijn de 
zienswijzen behandeld. Daarbij heeft onze advocaat Robert van der Velde van 
advocatenkantoor Bosplassinade ons verweer uitvoerig gestalte gegeven. Over niet al te 
lange tijd wordt de uitspraak van de raad van state verwacht.  
Mocht de uitspraak onverhoopt teleurstellend zijn en het voorgenomen trace toch worden 
aangelegd, dan zullen we met de uitvoerende partij, Gelre-groen, in gesprek gaan. Op 
detailniveau willen we dan nog bespreken waar we voor Angeren de overlast van de A15 nog 
zo veel mogelijk kunnen beperken. 
 
Plan windpark Caprice. 
Tijdens de vorige jaar vergadering heeft Renewable Energy Factory een uitgebreide 
toelichting gegeven op dit initiatief. Strijdbaar Angeren is betrokken (geweest) in de 
klankbordgroep en heeft daar haar zienswijze in gebracht. Dit onderwerp is onlangs aan de 
orde geweest in de gemeenteraad. Na formele besluitvorming zal Strijdbaar Angeren haar 
formele zienswijze indienen.  
 
Werkgroep Leefbaar Angeren 
In de persoon van Geert Tijssen en Rob Harmsen levert strijdbaar Angeren een bijdrage aan 
de werkgroep Leefbaar Angeren. Een groep die o.a. middels een tijdelijk subsidie van de 
provincie projecten mede mogelijk maakt. De werkgroep levert een (financiële) bijdrage aan 
projecten in het kader van “jong leert van oud en oud leert van jong”, “Aan tafel 
(koffieochtend+)”, “Jong in de buurt” en “communicatie”. 
 
  
Als je vragen hebt of ideeën hebt over de bovenstaande onderwerpen, dan kun je terecht bij 
het secretariaat van Strijdbaar Angeren (Brakelhof 10) mailadres: robharmsen@solcon.nl 



  
U mag de komende maanden ook weer iemand van Strijdbaar Angeren verwachten voor het 
ophalen van de jaarlijkse contributie van € 1,00 per persoon. 
 
I.v.m. met de gastspreker van Gelregroen (die iets komt vertellen over de inpassing van de 
A15) en de coronamaatregelen, hebben wij beperkt plaats in het Dorpshuis. 
 
Wilt u dus bij de vergadering aanwezig zijn, dan dient u zich van te voren aan te melden bij 
secretaris Rob Harmsen. Zijn emailadres is: Robharmsen@solcon.nl of een briefje in de bus 
van Brakelhof 10 in Angeren.  
 
Bij te veel aanmeldingen, kan het zijn dat je niet kunt deelnemen. Wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt. 
 
Wij zien u graag op woensdag 21 oktober a.s.   
 
Het bestuur van Strijdbaar Angeren 
 
 


