
 
 

 

Datum:   9 juli 2020 

Onderwerp:  Gebiedsproces Waardenburg - Beantwoording vragen  

Project:  MIRT-Verkenning A2 Deil-Vught 

 

Beste bewoner/geïnteresseerde, 

 

Op donderdag 18 juni organiseerden wij vanuit het programma A2 Deil-Vught samen met de gemeente West Betuwe een 

bewonersavond voor Waardenburg. De bijeenkomst was bedoeld voor de beantwoording van uw vragen over de MIRT-

verkenning voor de A2 en de eventuele gevolgen voor Waardenburg. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij toegezegd alle 

per brief, e-mail en chat gestelde vragen ook schriftelijk te beantwoorden.  Bij deze brief voegen wij de antwoorden op uw 

vragen.  

 

Antwoord op uw vragen 

Alle vragen en antwoorden hebben wij verzameld in één lijst. Wij sturen u deze volledige lijst toe, zodat u ook weet welke 

vragen medebewoners van Waardenburg hebben gesteld. Per vraag leest u onze reactie. Wij hebben daarnaast ook 

aangegeven via welk medium de vraag of opmerking is binnengekomen. Bijvoorbeeld via de chat tijdens de bijeenkomsten 

van 20 mei en/of 18 juni, via de mail aan waardenburg@regiorivierenland.nl of via een ingestuurde brief. Uw namen hebben 

wij vanwege de privacywetgeving weggelaten. Ook ziet u op welk thema de vraag betrekking heeft. Denk onder andere 

aan communicatie, planschade, proces en de planning. Zo kunt u andere vragen over hetzelfde thema makkelijk 

terugvinden. Bij de beantwoording sturen wij 4 bijlagen mee. Het gaat om de volgende bestanden: 

1. Uitnodigingsbrief 16 maart 2020 bijeenkomst Waardenburg 

2. Adressenlijst - Uitnodigingsbrief 16 maart 2020 bijeenkomst Waardenburg 

3. Brochure grondverwerving (een informatiebrochure van Rijkswaterstaat)  

4. Presentatie sessie Waardenburg 18 juni 2020 

De uitnodigingsbrief voor 16 maart en de bijbehorende adressenlijst sturen wij toe, omdat daarover vragen zijn gesteld. 

De brochure met betrekking tot grondverwerving is tijdens de bijeenkomst van 18 juni toegezegd. De bijgevoegde 

presentatie van 18 juni kunt u ook op onze website www.mirta2deilvught.nl terugvinden. 

 

Vervolg programma A2 Deil-Vught 

Vanuit het programma A2 Deil-Vught worden de eerstvolgende informatiebijeenkomsten georganiseerd in het najaar van 

2020. Wij hopen deze bijeenkomsten live te organiseren. We zijn daarbij wel afhankelijk van de maatregelen van de 

Rijksoverheid. In het najaar is er een ontwerp Rijksstructuurvisie. Betrokkenen worden dan geïnformeerd over de 

voorkeursbeslissing en de onderbouwing daarvan. U heeft dan de mogelijkheid een formele zienswijze in te dienen. Op 

dat moment is ook alle detailinformatie uit de onderzoeken voor iedereen beschikbaar. 

 

Vervolg gemeente West Betuwe 

De gemeente West Betuwe start in het najaar van 2020 met het opstellen van een gebiedsvisie voor Waardenburg. In deze 

visie kijkt de gemeente naar een integrale oplossing voor de situatie in Waardenburg en omgeving. Het doel is om een 

positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Naast inwoners, worden bedrijven en 

maatschappelijke organisaties daarbij nadrukkelijk betrokken. Dit proces loopt parallel aan de planuitwerkingsfase van het 

project A2 Deil-Vught. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anneke Dam (programma A2 Deil-Vught) en Susan Timmermans (gemeente West Betuwe) 

Gebiedsproces Waardenburg - MIRT-verkenning A2 Deil-Vught 

http://www.mirta2deilvught.nl/

