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Belangengroep "spoorwegovergang op slot = leefbaarheid waardenburg kapot"

Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

Namens de Belangengroep "spoorwegovergang op slot = leefbaarheid Waardenburg
kapot" maak ik gebruik van mijn spreekrecht tijdens deze
gemeenteraadsvergadering om kort ons standpunt toe te lichten en om de 371
handtekeningen die in ons dorp z'ljn verzameld om ons standpunt kracht bij te
zetten, aan u te overhandigen.

Bij brief van 13 augustus 202L hebben wij u verzocht de openbaarheid van de
Waalbandijk ter plaatse van de bewaakte spoorwegovergang te Waardenburg te
handhaven en uw besluit van 6 december 2018 in te trekken. De reden hiervoor is,

dat er nog Seen wandelpad is gerealiseerd als alternatief voor de inmiddels gesloten
spoorwegovergan8. Belanghebbenden hebben destijds afgezien van het maken van
bezwaar tijdens de besluitvormingsfase in 2018, omdat er een wandelpad door de
gemeente was toegezegd.

wij benadrukken dat waardenburgers door het sluiten van de bewaakte
spoorwegovergang de directe toegang tot hun geliefde uitwaarden en natuur zijn
kwijtgeraakt; een rondje "waardenburg" via de Hervormde Kerk, over de dijk en
langs de molen, is onmogelijk geworden. Het alternatief via een drukke en
gevaarlijke Steenweg is geen alternatief en bereikt het tegendeel van wat er wordt
beoogd met het besluit van 2018, namelijk een onveilige oversteek.

Het rijwielpad onder het spoor en de A2 dat nu wordt aangelegd is vooral bedoeld
voor fietsers die op weg zijn van opijnen naar Zaltbommel v.v. en vormt geen

alternatief voor de bewoners van Waardenburg. B'lj hoog water is het rijwielpad
bovendien onbegaanbaar. Voor toer¡sten is dit prestigeproject wellicht mooi, de
inwoners van Waardenburg hebben er geen profijt van.

De leefbaarheid in Waardenburg staat onder druk door de uitbreidingsplannen met
betrekking tot de drukker wordende A2 en toenemend treinverkeer. Juist om die
reden is een goede (directe) toegang tot natuur en uiterwaarden voor de inwoners
van Waardenburg essentieel, zeker nu wandelen en voldoende bewegen steeds
belangrijker is geworden. Dat is in de coronacrisis gebleken doordat bewoners meer
dan ooit een "rondje Waardenburg" via de Waalbandijk lopen. En dat helaas sinds
20 augustus jl. moeten missen.



De "Muur van Waardenburg"....!'Vonuärts immer!, rückwörts nímmer?? !"
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Onvoldoende wordt gereal¡seerd dat bewoners van Waardenburg en oml¡ggende

dorpen generaties lang gebruik maakten van deze bewaakte overweg. Bewoners

hechten grote waarde aan deze ontsluitingsroute, voor het maken van een

wandeling over de Waalbandijk met haar unieke uitzicht over de uiterwaarden, het
Natuurhistorisch museum te bezoeken of om een kerkdienst bij te wonen.

De oude kern van Waardenburg is door de afsluiting via de Waalbandijk beduidend

slechter bereikbaar geworden en de toegang tot de uiterwaarden en natuur is

onaanvaardbaar bemoeilijkt.

Wij vragen u dan ook met klem om een alternatieve ontsluitingsroute te realiseren

en de inwoners van Waardenburg niet in de steek te laten.
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