
Van: Verzonden: zondag 16 januari 2022 15:28 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
CC:  
Onderwerp: Stand van zaken alternatieve ontsluitingsroute Waalbandijk te Waardenburg 
 
Geachte raad, 
  
Allereerst wensen wij u een gezond en voorspoedig 2022 toe! 
  
Wij vragen opnieuw uw aandacht voor het volgende. 
  
Bij brief van 13 augustus 2021 hebben wij u onder meer verzocht de openbaarheid van de 
Waalbandijk ter plaatse van de bewaakte spoorwegovergang te handhaven en het besluit van de 
raad van de gemeente Neerijnen tot onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang in 
te trekken. De achtergrond van dit verzoek is het feit, dat er nog geen wandelpad is gerealiseerd als 
alternatief voor de inmiddels gesloten spoorwegovergang. Belanghebbenden / omwonenden hebben 
zoals bij u bekend destijds afgezien van het maken van bezwaar tegen genoemd besluit in 2018, 
omdat er een wandelpad door de gemeente was toegezegd dat de oude dorpskern met het (thans 
gerealiseerde) rijwielpad door de uiterwaarden zou verbinden.  
  
In onze brief van 13 augustus 2021 hebben wij u uitgelegd dat de oude kern van Waardenburg door 
de afsluiting van de spoorwegovergang beduidend slechter bereikbaar is geworden en dat de 
toegang tot de uiterwaarden en natuur onaanvaardbaar is bemoeilijkt. Zoals bij u bekend, staat de 
leefbaarheid onder druk door de uitbreidingsplannen met betrekking tot de A2 en toenemend 
treinverkeer. Juist om die reden is een goede (directe) toegang tot natuur en uiterwaarden voor de 
inwoners van Waardenburg essentieel, zeker nu wandelen en voldoende bewegen (ook gelet op de 
coronacrisis) steeds belangrijker is geworden. 
  
Tijdens de raadsvergadering van 28 september 2021 is namens de Belangengroep 
“Spoorwegovergang op slot=leefbaarheid Waardenburg kapot” gebruikgemaakt van het spreekrecht 
en is ons standpunt kort toegelicht, onder verwijzing naar onze brief van 13 augustus 2021. Verder 
zijn er 371 handtekeningen aan uw voorzitter, burgemeester S. Stoop, overhandigd. Deze 
handtekeningen onderschrijven het belang om voor de inwoners van Waardenburg een alternatieve 
ontsluitingsroute te realiseren. 
  
In de afgelopen maanden hebben wij een aantal malen telefonisch contact gehad met de heer Van 
Eldik, Projectleider Civiele Techniek. Wij begrijpen van hem dat de gemeente zich onverminderd wil 
inspannen om een wandelpad te realiseren tussen de Dorpsstraat (nabij de Hervormde Kerk) en het 
rijwielpad onder de Waalbruggen, doch dat Rijkswaterstaat dit tot op heden, zonder steekhoudende 
onderbouwing, blokkeert. Tijdens deze telefoongesprekken is door hem verder aangegeven dat u/uw 
gemeente een schriftelijke reactie aan ons zou sturen naar aanleiding van onze brief van 13 augustus 
2021 en de handtekeningenactie. Tot op heden hebben wij van u evenwel nog geen enkele 
inhoudelijke, schriftelijke reactie mogen ontvangen. Dat vinden wij teleurstellend. 
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Wij verzoeken u dan ook alsnog schriftelijk op onze brief van 13 augustus 2021 en onze 
handtekeningenactie voor het realiseren van een alternatieve ontsluiting te reageren en ons hierin 
over de stand van zaken te informeren. 
  
Mogen wij spoedig van u vernemen? 
  
Bij voorbaat dank. 
  
Namens de Belangengroep “Spoorwegovergang op slot = leefbaarheid Waardenburg kapot”, 
  
Hoogachtend, 
  
  
  

 


