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Onderwerp  

Gebiedsgericht ontmoeten MIRT A2 Waardenburg  

 

Doel van de bijeenkomst 

Ophalen welke zorgen, wensen en ideeën er leven in Waardenburg en omgeving over de mogelijke 

verbreding van de A2. Dit als input voor uw nog te bepalen standpunt over het voorkeursalterantief dat 

de minister nog dit jaar wil vaststellen.  

 

Inleiding 

In juni 2018 ging de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught van start. Deze MIRT-verkenning brengt in beeld 

welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden om de doorstroming en verkeersveiligheid op 

de A2 te verbeteren. Een groslijst van meer dan 270 oplossingsrichtingen is teruggebracht naar 4 

kansrijke alternatieven, die uitgebreid zijn onderzocht door het Programma A2. Ook het college heeft 

onderzoek gedaan naar de 4 kansrijke alternatieven. In mei 2020 bent u via een informatienota op de 

hoogte gebracht van het proces en de onderzoeken van het college. 

 

Meer informatie over het programma A2 is terug te vinden op de projectwebsite en A2 in Beeld: 

www.mirta2deilvught.nl 

www.A2inbeeld.nl 

 

Kernboodschap 

In de informatienota uit mei is aangegeven dat de Stuurgroep A2 Deil-Vught op 22 juni een eerste 

richtinggevend advies over het voorkeursalternatief zou afgeven aan  de minister. Dit is niet 

doorgegaan. Op dit moment wordt door de betrokken partijen gewerkt aan besluitvorming over het 

concept-voorkeursalternatief. Bestuurlijke overeenstemming is op moment van schrijven van deze 

informatienota nog niet over bereikt. Er wordt toegewerkt naar start van de procedure half november.  

Na de start heeft iedereen, ook wij als gemeente, zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. 

Daarom is het van belang dat u voor half november in gesprek gaat met de inwoners en ondernemers. 

Zodat u hun inbreng kunt meewegen in uw oordeel over het voorkeursalternatief en uw mogelijke 

zienswijze. 

 

De verwachting is dat vlak voor 3 november duidelijkheid komt over het voorkeursalternatief. Voordat u 

in gesprek gaat met de inwoners en ondernemers uit Waardenburg delen wij op 3 november de meest 

actuele stand van zaken met u in een presentatie. 

 

http://www.mirta2deilvught.nl/
http://www.a2inbeeld.nl/

