
Ontrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang, Waalbandijk,

Waardenburg

Inleiding

Het Waterschap Rivierenland bereidt momenteel de versterking van de Waalbandijk tussen Tiel en

Gorinchem voor. Hierbij hebben wij als gemeenten de mogelijkheid gekregen om onze wensen “mee

te koppelen”. Dit betekent dat wensen en plannen meegenomen worden maar dat de realisatie kosten

in principe voor rekening van de gemeente komen.

Door de gemeente Neerijnen is de aanleg van een fietspad onder de Waalbruggen aangedragen als

meekoppelkans. Hierdoor ontstaat een directe verbinding voor fietsers tussen de oost en westzijde van

de spoorlijn en rijksweg A2. Ook de landbouwgronden in de Rijswaard worden zo bereikbaar gehouden.

Over deze onttrekking is op 28 augustus 2018 een informatieavond gehouden.

De onttrekking van de spoorwegovergang komt de verkeersveiligheid ten goede

De spoorwegovergang in Waardenburg kan nu uitsluitend worden gebruikt door fietsers en wandelaars.

Automobilisten kunnen de overweg vanuit het westen gebruiken, maar moeten omdraaien en omdat

de aansluiting van de Gasthuisstraat ongeschikt is (te scherpe bocht). 

De onttrekking komt de leefbaarheid ten goede

De huidige spoorwegovergang is ca. 20 minuten per uur afgesloten waarbij de bellen rinkelen. Ook is

er geluidshinder van de passerende treinen. 

Combinatie met aanleg fietspad onder de bruggen

Als de spoorwegovergang niet aan de openbaarheid wordt onttrokken ontstaat, bij openstelling van

het te maken fietspad wat de Waalbandijk ten oosten van de spoorlijn verbindt met de Waalbandijk ten

westen van Rijksweg 2, een gevaarlijke kruising.

 

Bereikbaarheid landbouw en natuur gebied

Landbouwverkeer gebruikt incidenteel de overweg om percelen in de uiterwaard te bereiken. Deze

noodzaak vervalt bij openstelling van het aan te leggen fietspad onder de Waalbruggen voor

landbouwverkeer. 

Veiligheid op het spoor

Door de spoorwegovergang te onttrekken aan de openbaarheid verbetert de veiligheid op het spoor.

 

Wegbeheerder

Het is een gemeentelijke weg. De onttrekking aan de openbaarheid is daardoor een bevoegdheid van

de gemeenteraad op grond van artikel 9 lid 1 in relatie tot artikel 8 van de Wegenwet.
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Besluit:

 

Het gedeelte van de Waalbandijk ter hoogte van de spoorwegovergang op grond van artikel 9 lid 1 van

de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken. Het betreft een gedeelte van perceel Waardenburg

sectie W nr. 734

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2018
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