
Geachte gemeente, 
 
Langs deze weg reageer ik op uw uitnodiging betreffende de voorlichting die ik op donderdag 27 
januari tijdens de digitale informatieavond heb gevolgd. 
 
U hebt wel wat op uw nek gehaald, reacties uitgelokt. 
Van nature ben ik een vriendelijk en meegaand persoon, dat wil ik nu ook zijn, maar door de manier 
waarop de voorlichting ons gegeven werd, voelde ik toch wat stekels opkomen. 
De beslissingen die ons bekend gemaakt werden, zijn zeker niet van deze tijd. 
Men sprak over een uniforme weg vanaf Gorinchem tot Nijmegen. Het gaf een beeld van de jaren 50, 
toen waren de straten ook allemaal hetzelfde en hadden de burgers er ook niets over te zeggen. DIT 
KAN EN MAG ECHT NIET.  
( PARTICIPATIE) 
We horen het anders te doen. Wij wonen aan de dijk en wij weten hoe het er daar aan toe gaat. 
We nodigen u uit om tijdens de bespreking op 15 februari niet alleen onze mening aan te horen, 
maar er daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Ik vond het storend dat er totaal geen luisterend oor 
was en alles werd afgedaan met "ik begrijp het" vervolgens kwamen er argumenten die totaal niet 
relevant zijn. voorbeeld: de dijk moet breder, omdat de auto's elkaar dan beter kunnen passeren, de 
tractoren er anders niet op kunnen rijden en nog meer van dat. Het wegdek van asfalt is een gehele 
verkeerde keuze. Het is te glad, op de dijk snelheid bevorderend, het scheurt en brokkelt af, dat 
maakt het onderhoudsgevoelig, het is milieu heel onvriendelijk (zie CROW publicatie Richtlijn 
omgaan met vrijgekomen asfalt), is wel geschikt voor snelwegen. De aanleg van asfalt is goedkoper 
dan straatklinkers. Straatklinkers hebben het nadeel dat het meer geluid maakt dan asfalt, maar als 
er klinkers op de dijk liggen dan oogt het een stuk mooier, het werkt vertragend, er hoeven geen 
drempels gemaakt te worden het is goed opsluitbaar, goed te repareren en zeer duurzaam. Doe eens 
anders? Het kan echt. 
Dan moeten er overal dezelfde lampen komen, dezelfde bankjes. 
Kom op zeg, is er dan geen oog voor de omgeving? Een dorp langs de dijk heeft een andere 
uitstraling dan een stad. Ieder stukje dijk zijn eigen karakter. Daar moet je, nee daar mag je niet 
omheen gaan, dat moet je koesteren.  
Laten we het anders doen. 
Niet zeggen we kunnen het niet iedereen naar zijn zin maken. 
Niet zeggen dat het te duur gaat worden, ( wij betalen er aan mee). 
Niet zeggen dat het universeel moet zijn voor de herkenbaarheid (men zal verdwalen, omdat men 
niet weet of hij in Gorinchem of in Tiel is). 
Niet hoeven praten over de snelheid. (Met klinkers is het scheuren snel afgelopen).  
Niet zeggen dat het geluid te erg is. (als men langzamer rijd is het geluid ook minder). 
En zeker niet breder worden dan de huidige dijk 380 cm wegdek max. 
Laten we er over praten en er aan gaan werken. Alleen dan maken we er een GASTVRIENDELIJKE 
Waaldijk van. U schiet er ook niets mee op als de bewoners afkeer van hun vertegenwoordigers 
krijgen. U bent er namens ons. Dus voor ons. Wees dan ook met ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gegevens bekend bij de griffie 


