
 

Neerijnen, 9 november 2021, 

Aan de raad en het college van B&W van West Betuwe 

 

In de bijlage een brief waarin wij duidelijk aangeven wat ons de afgelopen week is overkomen. 

Wij verwachten hier een duidelijke reactie op. 

En niet een collectief zwijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Dorpstafel Neerijnen, 

Bert Vos, Neerijnen. 

  



Aan het college van B&W en de raad van de gemeente West Betuwe 

 

Als bewoners van Neerijnen zijn wij bijzonder teleurgesteld in de gemeente West Betuwe, 

zowel het bestuur en de ambtenaren, rond de wegwerkzaamheden in Neerijnen. 

- De communicatie is rampzalig. De bewoners van Neerijnen en Opijnen zijn niet op de hoogte 

gesteld van de geplande wegwerkzaamheden. 

- Ook is er geen melding gedaan in de rubriek van de gemeente in het Kontakt. 

- Alleen de bewoners van de betreffende straten. 

- De gewijzigde planning is niet gecommuniceerd. 

- Op e-mails wordt niet gereageerd. Zeker niet door de verantwoordelijke wethouder en de 

verkeersambtenaar. 

- Als je belt wordt er toegezegd dat er wordt teruggebeld, maar dit gebeurt meestal niet. 

 

- De wegomlegging is onduidelijk en leidt tot allerlei onveilige situaties op de wegen in het veld 

rond Neerijnen.  

- Waarom via de Neerijnense Mark? Een 30km straat met allerlei snelheidsremmende 

voorzieningen. Via de A15 is veel beter, sneller en veiliger. 

- Vanuit richting Ophemert is Neerijnen bereikbaar (volg A). Dan wordt het verkeer over de 

Waalbandijk naar Neerijnen gestuurd. Niet mogelijk voor vrachtverkeer en gevaarlijk vanwege 

de breedte van de weg. 

 

- De aangebrachte voorzieningen (drempels en betonrand) zijn niet met de bewoners overlegd. 

- De vraag is of dit een verbetering is m.b.t. de verkeersveiligheid (snelheid). 

 

De gemeente West Betuwe wil graag dat de bewoners meedenken, meepraten met allerlei zaken. 

Dit is al begonnen met het Bidbook rond de fusie en regelmatig wordt er weer medewerking gevraagd  

( o.a. mobiliteitsplan en kernagenda). 

Alleen onze ervaring is heel anders. Er worden beslissingen genomen over de hoofden van de burgers 

heen en als je dan reageert word je behandeld als een lastpak. 

 

Wij verwachten nu een serieuze reactie van het bestuur!! 

Met vriendelijke groet, 

Bert Vos, namens de Dorpstafel Neerijnen. 


