
Geachte leden van de gemeenteraad West-Betuwe, 

Geachte College, 

De Radar heeft afgelopen weken volop in de belangstelling gestaan van de landelijke 

media.  2 reportages (de Hofbar en 1vandaag, zie alle links onderaan deze email) en veel 

berichten in landelijke kranten. Daarnaast natuurlijk afgelopen donderdag de hoorzitting in de 

Tweede Kamer, met als gevolg weer aandacht op RTL nieuws en SBS6 Hart van Nederland.  

Afgelopen zaterdag is er ook een bericht verschenen in het AD hierover, waarin wordt 

gesproken over “wat de gemeente West Betuwe nog kan doen in deze slepende uitputtende 

zaak”. (geen citaat).  

Vanuit Bewonerscomité Radar Nee zijn we op dit moment vol op stoom ons aan het 

voorbereiden op indienen van zienswijzen en de gang naar de Raad van State.  

Wij hopen heel erg op de unanieme stevige support van gemeente West Betuwe, en dat jullie 

in verbondenheid, eensgezindheid & gezamenlijkheid ons kunnen steunen in ons fatsoenlijk 

verzet.  

Wat voor de zaak heel belangrijk is dat West Betuwe zowel een reactie geeft op het 

voorontwerp, als ook formeel haar zienswijze indient bij het definitief ontwerp. De gemeente 

mag dit gewoon doen, dat is in de 2e kamer afgelopen donderdag door Commodore van Ingen 

letterlijk en woordelijk aangegeven.  

Deze reactie en zienswijzen zijn heel belangrijk omdat het signaal van de lokale overheid die 

samen met de participerende burgers optrekt tegen de landelijke overheid een signaal is dat de 

besluitvorming van de Raad van State positief kan en zal beïnvloeden. 

Daarnaast kan de gemeente nog meer doen om ons te ondersteunen. Het is geweldig dat het 

college tussen ons als bewoners in staat en tegen de radar is, dat geeft ons moreel steun. Maar 

ook in praktische zin zijn er initiatieven en stappen die de gemeente kan doen om het plaatsen 

van de radar tegen te houden. Hierover zouden wij graag met u in overleg willen treden op 

korte termijn.  

Met vriendelijke groet, 

Bewonerscomité Radar NEE.  
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Een Greep uit het nieuws: 

Kranten: 

https://www.ad.nl/politiek/bouw-militair-radarstation-op-zeer-afgelegen-plek-niet-in-
herwijnen~aba133b2/ 

https://www.ad.nl/politiek/dodelijke-spierziekte-als-slaat-vier-keer-vaker-toe-in-herwijnen-onduidelijk-
of-radar-rol-speelt~a82b5a3b/ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-dorp-herwijnen-vecht-tegen-de-radar-van-defensie-
en-wint-de-eerste-slag~b15088cd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/10/herwijnen-strijdt-tegen-radar-a4002303 

  

TV: 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/inwoners-herwijnen-verzetten-zich-tegen-radar-van-defensie-
zolang-er-onduidelijkheid-is-over-stral/ 

https://www.npostart.nl/de-hofbar/01-09-2020/POW_04779822 

https://www.powned.tv/artikel/dinsdag-1-september-defensie-duwt-militaire-r 

  

Afgelopen donderdag 10 september was het rondetafel gesprek  in de Tweede Kamer, met 
experts.  Kamerleden zijn in overleg om te bepalen hoe zij verdergaan op dit dossier op basis van 
deze expert meetings.  

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03052 
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