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Onderwerp 
Enquête knip De Plantage

Kennisnemen van
Achtergrondinformatie om te komen tot een knip in de Bentinckshof te Meteren.

Inleiding
Bij de raadsvergadering van maart is door fractielid Daudeij van Dorpsbelangen de 
volgende vraag gesteld: 

‘Bewoners van de Plantage hebben ons, de fractie van Dorpsbelangen WB, laten weten 
nimmer geïnformeerd te zijn geweest over welke knip in het wegennet dan ook.
Het betrof in 2008/2009 een visie met betrekking tot de Plantage, maar een knip was geen 
verplichting.
Om regelmatige verkeersopstoppingen op de rotonden te voorkomen, lijkt het onze fractie 
een goed idee om eerst een enquête onder de bewoners te houden, alvorens u over gaat tot 
het houden van een tijdelijke proef met de knipopstelling.
Is uw college bereid om de enquête onder de bewoners te houden en op welke termijn 
mogen we die dan verwachten?’

Middels deze informatienota wordt antwoord gegeven op bovenstaande vraag.

Kernboodschap
Het huidige ontwerp van De Plantage, het masterplan dat onderdeel is van de 
samenwerkingsovereenkomst, en waar de bestemmingsplannen op gebaseerd zijn, is 
gebaseerd op het structuurplan De Plantage (bijlage 1). Dit ruimtelijke kader is gebaseerd 
op uitgebreide studies. Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid om door de Plantage 
heen te reizen vanuit de Randweg richting de Rijksstraatweg en vice versa, maar door 
verschillende verkeersmaatregelen en een mogelijke omweg, wordt dit alternatief 
onaantrekkelijk gemaakt. 

Met deze intentie is de verkeersstructuur van De Plantage bepaald. Bewoners zijn 
hierover meerdere malen geïnformeerd en toekomstige bewoners hebben met deze 
intentie een woning gekocht aan de rustige straat de Bentinckshof. Op de 
Plantagemeeting die in oktober 2017 door de gemeente is georganiseerd is dit onderwerp 
uitgebreid ter sprake gekomen en is hier juist een positief signaal over afgegeven. 
Afgelopen jaar zijn bewoners op de hoogte gehouden over de voortgang van de 
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werkzaamheden. Vanuit die gedachte vragen wij ons af wat beoogd wordt met een 
enquête. Immers wordt hiermee juist het doorgaand verkeer uit de Plantage geweerd. Dit 
veranderen is vanuit verschillende perspectieven onwenselijk. Graag vernemen wij van u 
welke signalen en in welke mate deze u hebben bereikt om tot dit voorstel te komen?

Vervolg
Inmiddels is de knip in de toegangsweg uitgevoerd en is voor een tweede maal gemeten 
op dezelfde posities. Hieruit is gebleken dat de verkeersintensiteiten in de buurt zijn 
afgenomen en deels zijn afgewikkeld op de Blankertseweg en deels elders. In een 
gesprek met bewoners aan de Blankertseweg op maandag 6 mei werd dit niet als 
hinderlijk ervaren. Tot op heden zijn er geen klachten binnengekomen bij de gemeente 
uit de Plantage of andere wijken. Mochten er in de toekomst toch klachten binnenkomen 
over de nieuwe situatie zullen wij natuurlijk altijd bekijken of de situatie wel daadwerkelijk 
gewenst is. 

Bijlage(n)

1) Structuurplan De Plantage

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
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Bijlage 1 – Structuurplan De Plantage
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