
 

 

 

Motie  

Onderwerp: sluipverkeer Waardenburg en Haaften 

De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op 3 maart 2020, 

Overwegende dat: 

 er zeer veel klachten wordt ontvangen over het sluipverkeer op de Zandweg/Rijweg te 

Waardenburg en Spintkampweg te Haaften. 

 bij filevorming op A2/A15 ook de N830 (Steenweg) en de Marijkestraat vol lopen. 

 voertuigbestuurders daarop alternatieve routes zoeken en/of daarop gewezen worden door 

hun navigatiesysteem. 

 op bovengenoemde lokale wegen vaak veel te hard gereden wordt. 

 genoemde lokale wegen hier geen capaciteit voor hebben. 

 het gevolg is dat ook deze wegen, met name doordeweeks tussen 16:00 en 18:00 uur 

volkomen dichtslibben. 

 bedrijven gelegen aan genoemde wegen daardoor een logistiek probleem hebben. 

 fietsverkeer, wandelaars en agrarisch verkeer ook gebruik maken van de rijbaan op deze 

wegen. 

Constaterende dat: 

 de veiligheid van de (langzame) verkeersdeelnemers niet gewaarborgd kan worden en 

bedrijven door het toenemende sluipverkeer worden benadeeld. 

 hulpverleners (ambulance, brandweer en politie) langs genoemde wegen niet of niet tijdig 

binnen de afgesproken tijd bij een calamiteit kunnen zijn. 

 het niet zijnde bestemmingsverkeer zorgt voor overlast en onveilige situaties en wij graag zien 

dat er maatregelen genomen worden om het sluipverkeer tegen te gaan c.q. te verminderen. 

 Genoemde onderstaande maatregelen ook effect kunnen hebben op het terugbrengen van de 

snelheid van het verkeer. 

Verzoekt het college: 

 om op zeer korte termijn verkeersmaatregelen te nemen om het sluipverkeer te ontmoedigen, 

door onder andere het plaatsen van borden “Alleen bestemmingsverkeer” en het nemen van 

snelheid beperkende maatregelen. 

 om op korte termijn (binnen 2 maanden) in overleg te treden met Rijkswaterstaat om tot een 

structurelere oplossing te komen. 

 met de politie over handhaving van gebruik en snelheid nader te overleggen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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