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Woensdag 20 mei is een digitale bewonersbijeenkomst georganiseerd voor Waardenburg over de 
MIRT-verkenning A2 Deil-Vught en de gebiedsgerichte benadering voor Waardenburg. 
 
De avond werd druk bezocht met ongeveer 70 belangstellenden. 
 
Na een algemene presentatie over de stand van zaken van de MIRT-verkenning is verder ingezoomd 
op Waardenburg aan de hand van twee presentaties. Een presentatie van de projectorganisatie en een 
namens gemeente West Betuwe. Via onderstaande link kunt u beide presentaties nalezen. 
 
 https://www.mirta2deilvught.nl/mirt-
verkenning/bibliotheek+verkenning/default.aspx#folder=1669385 
 
Na de presentaties was er ruimte voor vragen. Er volgt nog een officieel verslag, maar voor nu 
ontvangt u een korte samenvatting van de reacties. 
 
Veel bewoners hebben zorgen over het effect van een mogelijke verbreding van de A2 op hun perceel, 
woning en eigendommen. Zij willen zo snel mogelijk duidelijkheid over welke maatregelen precies 
genomen wordt en wat dat voor hen betekent. Er zijn onder andere vragen gesteld over de 
gehanteerde verkeerscijfers, trillingen in de geluidwalwoningen, ruimtebeslag van extra rijstroken, 
effect van de Corona-crisis. 
 
Veel van deze vragen kunnen pas in de planuitwerkingsfase in detail worden beantwoord. De 
onderzoeken voor de keuze van het voorkeursalternatief zijn nog niet afgerond, de eerste resultaten 
worden nu al wel gedeeld. In de zomerperiode worden de onderzoeken afgerond en in het najaar 
voorgelegd aan de minister, met een advies van de Stuurgroep A2 voor een voorkeursvariant. Daarna 
volgt de officiële zienswijze procedure. Na afronding van de zienswijzeprocedure legt de minister het 
voorkeursalternatief vast en wordt dit in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt.  
 
Er zijn ook veel vragen gesteld over de denkrichting van het college. Waarom neemt college/gemeente 
nu al een standpunt in en waarom wordt niet gekozen voor een volledige rondweg. En wanneer hebben 
de mensen bij wie invloed op de besluitvorming. 
 
De denkrichting is in deze fase vooral gericht op invloed op het advies van de stuurgroep richting de 
minister. Officieel standpunt van de gemeente is nodig voor het indienen van de zienswijze in het 
najaar. Er is nog nader onderzoek nodig naar het effect en impact van een korte of lange rondweg. In 
het najaar organiseert de gemeente een beeldvormende bijeenkomst waarin bewoners invloed kunnen 
uitoefenen op de zienswijze van de gemeente. Daarnaast kunnen inwoners dan ook zelf een 
zienswijze indienen. 
 
Tot slot is met een mentimeter de mening van de aanwezigen gepolst over een aantal onderwerpen. 
Deze uitkomsten ziet u op de volgende bladzijden. 
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