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Motie 
  

Registratienummer :  

Onderwerp : verkeersmaatregelen Oude Bommelsestraat, Elsevierstraat en  

  Dreef te Est 

Datum : 26 maart 2019  

Ingediend door de fractie(s) :  CDA – LLB - GL 

 

 

Inleiding 

 

In de gemeenteraad van Neerijnen van 8 november 2018 is de Motie verkeersmaatregelen Oude 

Bommelsestraat door de fracties ingediend en unaniem aangenomen. De strekking van de motie 

was: om te voorkomen dat het verkeersbesluit van het college van burgemeester en wethouders voor 

afsluiting van de Oude Bommelsestraat te Est zou worden uitgevoerd, door met het plaatsen van 

verbodsborden de verkeersbewegingen in de straten Oude Bommelsestraat, Elsevierstraat en Dreef 

te Est te beperken. De tekst van de motie was hierover niet duidelijk genoeg, waardoor nu uitsluitend 

tot beperking van de verkeersbewegingen in de Oude Bommelsestraat te Est is overgegaan. Waar-

door alsnog de ongewenste neveneffecten voor de bewoners en agrariërs in dit gebied optreden. 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe op 26 maart 2019 in vergadering bijeen. 

 

Constaterende dat 

 

 er in de aangenomen Motie is geschreven over het beperken van verkeersbewegingen in de 

Oude Bommelsestraat te Est. 

 met de aangenomen Motie (onbedoeld) voorbij is gegaan aan het eveneens beperken van de 

verkeersbewegingen in de wegen Elsevierstraat en Dreef te Est. 

 de onderstaande overwegingen uit die motie nog ongewijzigd van toepassing zijn: 

o de verkeerstelling die in deze straten is gehouden in een periode heeft 

plaatsgevonden dat er waarschijnlijk zeer weinig landbouwverkeer doorheen kwam; 

o hierdoor het belang voor de agrariers van deze route niet voldoende is meegewogen; 

o deze agrariers door de verkeersmaatregelen nu om dienen te rijden om hun percelen 

te kunnen bereiken; 

o ook andere (ongunstige) routes in geval van afsluiting meer en onnodig belast gaan 

worden door dit landbouwverkeer; 

o een meerderheid van de betrokken inwoners (aanwonenden) tegen de afsluiting is; 

o de betrokken inwoners en de genoemde ondernemers/agrariers hierdoor 

onevenredig worden getroffen; 

o er geen consensus blijkt te bestaan over een mogelijke afsluiting van deze wegen. 
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Is van mening dat 

 

 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen de aangenomen 

motie correct heeft uitgevoerd. 

 de motie nu uitsluitend de verkeersbewegingen in de Oude Bommelsestraat heeft beperkt, 

doch dat het de strekking van de discussie in de raad was, om daarin ook de beperking van 

verkeersbewegingen in de Elsevierstraat en de Dreef mee te nemen. 

 

Verzoekt het college om 

 

1. alsnog tegemoet te komen aan het beperken van de verkeersbewegingen in alle drie 

genoemde straten in Est, door alleen bestemmingsverkeer inclusief fietsers toe te staan. 

2. hiervoor het inmiddels geplaatste verkeersbord bij de splitsing/kruising Oude 

Bommelsestraat, Elsevierstraat en Dreef te Est te verplaatsen. 

3. verkeersborden die het bestemmingsverkeer inclusief gebruik door fietsers te plaatsen bij 

het begin (eind) van alle drie de wegen Oude Bommelsestraat, Elsevierstraat en Dreef te Est. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
 

Getekend: 

 

 

CDA _________________________________________ 

 

LLB _________________________________________ 

 

GL _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       

     

Tegen       

     

Aangenomen / Verworpen 

 


