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Uitnodiging inloopavond over verkeersproblemen Waardenburg en A2 op
16 maart in dorpshuis De Koeldert

Beste meneer en/of mevrouw,
De A2 tussen knooppunten Deil en Vught is druk. Daar heeft u in uw dorp mogelijk last van. Om de
doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig op de snelweg en in Waardenburg. Tijdens
een speciale inloopavond denken we samen met u na over de problemen en oplossingen specifiek gericht op de
situatie in Waardenburg. U bent van harte welkom op:
·
·

Datum en tijdstip: maandag 16 maart tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: dorpshuis De Koeldert in Waardenburg

Inloopavond
Tijdens de avond is er een uitleg over het project ‘MIRT-verkenning A2 Deil – Vught’. We kijken naar de
situatie van de A2 tussen Deil en Vught. Daar kijken we vervolgens specifiek naar de problemen in
Waardenburg. Dat is één van de zes knelpunten langs deze snelweg. Voor die plek zijn inmiddels vier mogelijke
oplossingen. De op- en afritten van de A2 spelen daarin een grote rol. Tijdens de inloopavond presenteren we de
ideeën. De experts van het project A2 Deil – Vught, provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe gaan
graag met u in gesprek. Zij zijn benieuwd waar u tegen aanloopt, welke aandachtspunten u heeft en wat u vindt
van de mogelijke oplossingen voor Waardenburg. Uw reacties nemen zij mee in de verdere onderzoeken.
MIRT-verkenning
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente ’sHertogenbosch en de Regio Rivierenland werken samen aan het verbeteren van de doorstroming van de A2. Om
dit te bereiken, werken zij aan een MIRT-verkenning. Simpel gezegd is dit een onderzoek waarin ze toewerken
naar één oplossing die de voorkeur heeft. Inmiddels zijn er uit deze verkenning een aantal mogelijke oplossingen
gekomen. Eind 2020 kiest de minister er één uit. Zij beschrijven hierin hoe ze het fileprobleem op deze snelweg
op gaan lossen. Dat werken ze de komende jaren verder uit in een ontwerp. Meer informatie over het project
vindt u op www.mirta2deilvught.nl.
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Andere avonden
Eind maart zijn er nog twee bijeenkomsten. Deze gaan over een aantal mogelijke oplossingen voor het hele
traject tussen Deil en Vught. Tijdens de avond op 16 maart kijken we speciaal naar de situatie in Waardenburg.
Kunt u deze avond niet? Dan bent natuurlijk ook van harte welkom bij één van de andere bijeenkomsten. Deze
gaan niet specifiek in op de situatie in Waardenburg, maar geven een schets van alle maatregelen op het hele
traject. U kunt kiezen voor de datum en locatie die u het beste uitkomt. Aanmelden is niet nodig.
·
·

Dinsdag 24 maart van 19.00 tot 21.00 uur, Bestuurscentrum ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7
in ‘s-Hertogenbosch
Donderdag 26 maart van 19.00 tot 21.00 uur, Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2, Hogeweg 65 in
Zaltbommel

Het kan dat u voor deze avonden apart een uitnodiging ontvangt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u zich heeft
ingeschreven voor de nieuwsbrief op de website.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van gemeente West Betuwe

Deze brief stelden we met zorg op, maar hij is automatisch gemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder.

