
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 23 april 2019 

Registratienummer : 9466/9481 

   04.04/C07  

Portefeuillehouder : T. van Maanen 

Bijlage(n) : Emailbericht De Lingense Alliantie d.d. 15 februari 2019   

Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen PvdA; Spoorproject inrichting shared  

   space Tricht 

 

 

Onderwerp  

Spoorproject inrichting shared space Tricht 

 

Kennisnemen van 

De artikel 50 vraag van mevr. IJff over de verkeersituatie bij de nieuwe onderdoorgang bij de Lingedijk 

in Tricht en de beantwoording van het college. 

 

Inleiding 
De volgende vraag is gesteld. 
 
Bij een van de inloopavonden van de Lingense Alliantie onlangs, werd mij duidelijk dat de 
verkeerssituatie bij de nieuwe spoor onderdoorgang in Tricht bij de Lingedijk er anders uit gaat zien dan 
de oplossing die besproken is in onze Raad. De shared space die wij besproken hebben wordt niet 
langer als beste optie zien. Het zou nu een gewone kruising worden waarbij de auto’s die uit de 
onderdoorgang komen voorrang krijgen. Ik wil graag van het college horen welke oplossing nu wordt 
uitgewerkt en wie daarover heeft besloten. De zorg van de raad betrof steeds de grote aantallen fietsers 
die met name tijdens de ochtendspits over de fietsbrug komen en dan in moeten voegen in het verkeer 
dat uit de onderdoorgang omhoogkomt. De oplossing die nu voorligt lijkt geen rekening te houden met 
deze fietsers. 
 
Hartelijke groeten, 
Annet 

 

Kernboodschap 

Voor de kruising nabij Lingedijk-Kerkstraat in Tricht is in de planstudiefase de inrichting van het gebied 

in een zogenaamde shared space vorm als beste en meest veilig oplossing uit de bus gekomen. Voor 

deze shared space inrichting is daarna bij de planvaststelling gekozen. In de uitvoeringsfase die nu 

loopt dient het ontwerp verder te worden verfijnd en moet de materiaalkeuze plaatsvinden.  

 

Tijdens een inloopavond van De LIngense Alliantie op 13 februari 2019 is in het proces van verfijning 

een schets getoond. Dit was een schets waarover nog geen overleg met de gemeente had 

plaatsgevonden. Deze schets riep vragen op. De Lingense Alliantie heeft in een mailbericht aan de 

omgevingstafel Tricht aangegeven dat het tonen van de schets voorbarig is geweest. (Zie bijlage.) 
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Inmiddels vindt over de verfijning overleg plaats met de gemeente. Daarbij is gebleken dat er geen 

reden is om van het shared space principe af te wijken. Zodra de verfijning gereed is wordt deze door 

De Lingense Alliantie gedeeld met de omgevingstafel en de bewoners in de buurt. 

 

Consequenties 

Geen. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Na de inloopavond heeft De Lingense Alliantie de omgevingstafel Tricht geïnformeerd over de status 

van de schets. 

Zodra de verfijning van het ontwerp gereed is zal dit worden besproken in de omgevingstafel Tricht en 

aan de directe omwonenden worden voorgelegd. 

 

Vervolg 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

Emailbericht van De Lingense Alliantie d.d. 15 februari 2019. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


