
 
MOTIE  

De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op 28 september  2021, 

Constaterende dat 

- Een besluit over het bestemmingsplan  Dijkversterking Tiel Waardenburg  veel emoties 

oproept 

Overwegende dat 

- Een dijkversterking noodzakelijk is. 

- Dit, zeker voor  de inwoners en natuur op, rond en naast de dijk, een zeer grote impact heeft  

-  

- Is van mening dat 

- Een besluit hierover zeer zorgvuldig moet worden beoordeeld en afgewogen om alle belangen 

op de juiste manier te behartigen 

Is voorts van mening dat 

- Het niet zo kan  zijn dat de belangen van individuen niet op de juiste wijze worden 

meegewogen. 

- Zeker in het kader van het nieuwe besturen er een positieve grondhouding vanuit 

overheidsorganen dient uit te gaan, waaruit een oplossing kan voortkomen voor elk 

individueel geval. 

- In het voorliggende traject de communicatie op alle fronten te kort is geschoten en afspraken 

hier omtrend  niet nagekomen zijn. 

Verzoekt het college 

- De communicatie  te verbeteren, niet alleen naar inwoners, maar ook naar de andere 

bestuurslagen. 

Verzoekt het college tevens 

- Prioriteit te geven aan de belangen van onze inwoners, zoals veiligheid van de dijken en alles 

wat daar mee samenhangt een prioriteit is van  Waterschap Rivierenland. 

- Inwoners die tegen problemen aan lopen in de uitvoering of afwikkeling, op een West Betuwse 

manier (denkend in mogelijkheden) te begeleiden, te helpen en bij te staan. 

- De raad regelmatig (eenmaal per kwartaal) op de hoogte te houden van de voortgang van het 

project en de zaken die spelen en hoe die opgelost gaan worden. 

- Naar zowel inwoners als Waterschap te communiceren dat wij betrokken willen blijven bij 

knelpunten die zich voordoen in het uitvoeringstraject en daarin een actieve rol wensen te 

spelen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

DB  _____________________________________ 

 

PvdA  _____________________________________ 
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Toelichting Motie 

Naar aanleiding van verschillende gesprekken met bewoners, organisaties en bestuurders, zijn wij  

niet gerust op een goede behartiging van belangen van zowel onze inwoners als ons landschap. 

Een technocratische houding van bestuurders is wat ons betreft niet meer van deze tijd. Alle belangen 

dienen op een zeer goede manier te worden afgewogen en nieuwe initiatieven en mogelijkheden 

moeten serieus onderzocht worden als  dit voordelen, en dan niet in financieel opzicht alleen, kan 

opleveren.  

 


