
Beste jongeren van de JongerenAdviesRaad,  
 
Allereerst dank! Dank je wel voor de goede en gedegen advies over verkeersveiligheid. Het is mooi 
om te zien hoe jullie zo’n omvattend groot thema hebben teruggebracht tot 4 concrete locaties. Dit 
heeft uiteindelijk geleidt tot praktische adviezen aan de gemeente West Betuwe.  
 
Jullie vraag  
De Jongerenadviesraad (JAR) heeft gevraagd om uiterlijk 6 februari een schriftelijke reactie te 
ontvangen. Dat krijg je bij deze. Jullie vroegen daarbij een plan van aanpak met begroting. Dat lukt 
niet, want dat kost veel meer tijd. We hebben jullie adviezen uitgebreid beoordeeld en in deze e-mail 
lees je wat we er wel, en niet mee gaan doen.  
 
Het proces tot nu toe  
Jullie advies over verkeersveiligheid aan de gemeenteraad gepresenteerd en aan hen aangeboden. 
De gemeenteraad heeft jullie advies over verkeersveiligheid doorgezet naar het college van 
burgemeester en wethouders. Zij beslist over wat we met jullie advies gaan doen of hebben gedaan. 
Daarover is de gemeenteraad op de hoogte gesteld met een informatienota. En op hetzelfde 
moment informeren we jullie natuurlijk, met deze e-mail.  
 
Ons antwoord  
Van de 4 locaties die aangedragen zijn, gaan we op 2 locaties (samen met de provincie Gelderland) 
werken naar concrete oplossingen. Dit gaat om de locatie Vuren en bij de rotonde Lingeborgh. Voor 
de 2 locaties aan de Rijksstraatweg gaan we geen aanpassingen realiseren. In de informatienota staat 
dit per locatie verder uitgelegd. Deze informatienota is als bijlage bij deze e-mail meegestuurd.  
 
Het gaat het proces verder?  
Op de locaties waar we wel verbeteringen willen maken, zijn we mede-afhankelijk van een andere 
partij. Zowel in Vuren als bij de Lingeborgh is de N-weg in eigendom en beheer van de provincie 
Gelderland. Gelukkig zijn we al in gesprek met deze partij om hier maatregelen te nemen. Daarnaast 
hebben we jullie via e-mail al uitgenodigd om mee te denken voor de locatie Vuren. Voor de locatie 
bij de Lingeborgh willen we de verkeerssituatie overzichtelijke en veiliger worden. We verwachten dit 
jaar (2023) de voorbereidingen verder te treffen, zodat we, samen met de provincie, vervolgens tot 
uitvoering kunnen overgaan. 
 
Tot slot  
Met elkaar leveren jullie een waardevolle en creatieve bijdrage aan de lokale politiek en het beleid. 
Opnieuw dank voor jullie bijdrage over verkeersveiligheid. Willen jullie tussentijds meer informatie 
weten? Neem dan gerust contact op met Colette Bitter, adviseur verkeer en vervoer bij de gemeente 
West Betuwe. De contactgegevens staan onderaan deze e-mail.  
 
Namens het college van B&W 

Namens Jacoline Hartman, wethouder 
 


