
Dorpshuis, woonbehoefte, 
zitjes en het Centrumplan Elst
In maart 2021 heeft u meegedaan aan het onderzoek over het Dorpshuis, woonbehoefte, zitjes 
en het Centrumplan in Elst. Hartelijk dank daarvoor. Hierbij enkele belangrijke resultaten en 
informatie over het vervolg.

In totaal hebben 468 inwoners uit Elst de enquête ingevuld. Door het grote aantal deelnemers 
geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Waar gaat uw voorkeur naar uit?

34% Het terug laten komen van herkenbare onder-
delen van het oude Dorpshuis in de nieuwbouw

20% Behoud van het volledige oude Dorpshuis

18% Behoud van een deel van het oude Dorpshuis

15% Het volledig slopen van het oude Dorpshuis en het gebied 
opnieuw ontwikkelen

Wat weegt het zwaarst bij de herontwikkeling van het oude Dorpshuis?

Verdeel 10 punten over de stellingen

Het behoud van de 
karakteristieke uitstraling 
van het oude Dorpshuis

4,4

De realisatie van woningen 
waar binnen Elst behoefte 

aan is

3,6

Dat het niet te duur wordt 
en de gemeente Rhenen 

daardoor moet bezuinigen op 
andere uitgaven

1,8

Dorpshuis



Woonwensen
Denkt u eraan om te verhuizen?

50%  Nee, dat denk ik op dit moment niet
13%  Ja, ik verwacht binnen nu en 2 jaar
19%  Ja, ik verwacht binnen 2 tot 7 jaar
7%  Ja, ik verwacht over meer dan 7 jaar

11%  Weet ik nog niet

De volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die verwachten binnen nu en 7 jaar te 
gaan verhuizen.

Waar gaat uw voorkeur naar uit? Welk type woning zoekt u (bij voorkeur)?
Top 3

Waar zoekt u naar een woning?

51% In Elst

17%  Binnen de gemeente Rhenen

11% Andere gemeente 

14% Geen voorkeur

Is er volgens u behoefte aan meer 
zitjes in Elst?

  Ja, voor 
volwassenen 
en ouderen 

64%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten 
tussen de 25 en 70 jaar.

Wilt u meer zitjes in Elst?

 Ik niet maar 
leeftijd-

genoten wel

 Nee

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten 
jonger dan 25 (25-) en ouder dan 70 jaar (70+).

 Ja, voor 
jongeren 

46%

Nee 
23%

 Ja, ik heb 
daar behoefte 

aan

Zitjes

(25-)
47%

(70+)
30%

(25-)
34%

(70+)
48%

(25-)
19%

(70+)
23%

 Koopwoning 
68%

 Huurwoning 
20%

Geen 
voorkeur 

8%

Vrijstaande 
woning 
24%

 Appartement 
23%

 Twee-
onder-een 
kap 21%



Herinrichting centrum

Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst (DVDE) wil graag het centrum van Elst verbeteren. Hiervoor 
is een werkgroep opgericht. De werkgroep heeft als doel om een centrum te maken waar het prettig 
is om boodschappen te doen en waar mensen uit Elst elkaar kunnen ontmoeten. 

Welke schets heeft uw voorkeur?

Schets 
1.

44%

Zitjes
Waar moeten deze zitjes komen?

Top 3 Volwassenen (25 jaar en ouder)
Waar moeten deze zitjes komen?

Top 3 Jongeren (<25 jaar)

 Het pontje 
(Ingenseveer-

weg) 59%

De winkels 
(Schoolweg) 

59%

De Opslag 
aan de Rijn 

51%

 Bij de Opslag 
aan de Rijn 

54%

 Het Bestegoed 
(parkeerplaats) 

51%

Het Eierveld 
(Larekamp) 

42%



Herinrichting centrum

Wat gebeurt er met de resultaten?
Uit de enquête blijkt dat volwassenen, waaronder ook veel ouderen, en jongeren sterke behoefte hebben 
aan ontmoetingsplekken en zitjes in Elst. Aan de gemeenteraad zal budget worden gevraagd om meerdere 
voorkeurslocaties in te richten als ontmoetingsplekken met zitjes, zodat het voor iedereen prettig is om 
daar te zijn. Denk aan zitjes bij de Rijn, bij de winkels en bij het Eierveld. Bij de parkeerplaats van Het 
Bestegoed is de ontmoetingsplek meer bedoeld voor jongeren. Er worden tijdelijk picknicktafels neergezet 
bij de parkeerplaats van Het Bestegoed en bij het Pontje, totdat de definitieve ontmoetingsplekken ingericht 
worden. Hiernaast zal aan de gemeenteraad worden gevraagd om een sport- en beweegplek in te richten 
die voor iedereen geschikt is en vrij toegankelijk.

Dorpshuis
We zijn bezig met een onderzoek om de grond met het Dorpshuis en gymnastieklokaal te (her-)ontwikkelen. 
Een extern bureau onderzoekt de cultuurhistorische en bouwhistorische waarde van het Dorpshuis. We 
gebruiken de resultaten van het onderzoek en deze enquête in de besluitvorming over: wat gebeurt er met 
het Dorpshuis? En wat mag er wel en niet met deze grond gebeuren?

Het Centrumplan
De afgelopen weken konden de inwoners van Elst op verschillende manieren hun ideeën over het centrum 
van Elst uiten. Eén van die manieren was via de enquête. Hieruit blijkt dat het merendeel de eerste 
ontwerpschets het meest aantrekkelijk vindt. We hebben ook veel ideeën ontvangen via facebook en de 
ideeënbus in de Albert Heijn. De komende tijd gaan we nog extra in gesprek met de omwonenden over het 
centrumplan. Daarna zullen we met al die ideeën en opmerkingen een definitief ontwerp maken. Uiteraard 
houden wij u hierover op de hoogte.

Schets 
2.

23%

Schets 
3.

23%
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