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Geacht College, 
 
Op 12 juli jl. hebben de burgemeesters van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gesproken met 
gedeputeerde Markink over een drietal projecten binnen de nieuwe gemeente West Betuwe welke 
vallen onder het AHRI toezicht. Het betreft de Herman Kuijkstraat in Geldermalsen, een fietsverbinding 
onder de Waalbruggen in Waardenburg en de herinrichting van de Voorstraat in Asperen. Op 27 
augustus 2018 is hier nogmaals over gesproken. 
 
Deze brief heeft betrekking op het laatste project.  

In de vergadering van 13 september 2018 heeft de raad van Lingewaal het volgende besloten: 

1. een krediet van € 675.000 voor de realisatie en de herinrichting van de Voorstraat in Asperen 
beschikbaar te stellen; 

2. de kosten voor de rente en afschrijving ten laste brengen van het onderhoudsbudget wegen in 
de komende 20 jaar; 

3. de realisatie van de herinrichting van de Voorstraat en Torenstraat in Heukelum en de 
aanpassing van Stadswal (herstraten rijbaan en aanpassen bermen) in Asperen prioriteit te 
geven bij het op te stellen meerjarenonderhoudsplan wegen voor de komende jaren voor de 
gemeente West Betuwe. 

 
Dit besluit zal aan u, conform de bepalingen van de wet ARHI en het gebruikte sjabloon, aangeboden 
worden. Ter verdere toelichting dient het volgende. 
 
Advies werkgroep Financiën/controllers GNL (Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal)  op 6 september 
De werkgroep Financiën heeft positief geadviseerd over dit voorstel. Met de kanttekening dat de 
lasten voor een periode van 20 jaar beslag leggen op het onderhoudsbudget. 
 
Overleg portefeuillehouders Financiën GNL op 11 september 
De dekking van de investering vindt plaats binnen de bestaande budgetten. Om deze reden behoeven 
de colleges van B&W geen goedkeuring te geven.  
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Overleg Stuurgroep herindeling op 11 september  
De Stuurgroep heeft besloten in te stemmen met de kredietaanvraag en wijze van dekking, maar 
ondersteunt niet beslispunt drie. De Stuurgroep is van mening dat dit een afweging is voor de nieuwe 
raad van gemeente West Betuwe. 
 
Verzoek 
Wij verzoeken u om van bovenstaand besluit van de Stuurgroep kennis te nemen en ons op de hoogte 
te brengen van uw beslissing. 
 
 
Hoogachtend, 
Stuurgroep West Betuwe 
De voorzitter, 
 
 
 
 
drs. J.M. Staatsen 
 
 
 
 


