
Gemeente West Betuwe 
t.a.v. de gemeenteraad
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4190 CC GELDERMALSEN

Belangengroep "Spoorwegovergang op slot= leefbaarheid Waardenburg kapot", 

Waardenburg, 13 augustus 2021 

Onderwerp: Onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang, Waalbandijk, 

Waardenburg/ SPOED 

Geachte raad, 

Wij vragen uw dringende aandacht voor het volgende. 

Inleiding 

Een week geleden heeft de gemeente West-Betuwe een klein bord nabij de bewaakte 
spoorwegovergang aan de Waalbandijk te Waardenburg laten plaatsen met de beknopte tekst 
"Waalbandijk vanaf vrijdag 20 augustus afgesloten". Telefonische navraag bij uw gemeente leverde 
op dat deze korte boodschap de permanente afsluiting inhoudt van deze spoorwegovergang, 1 
waardoor de oude dorpskern van Waardenburg vanaf dat moment als het ware wordt geïsoleerd. 
Dit is een gevolg van het besluit van de raad van de gemeente Neerijnen tot onttrekking aan de 
openbaarheid van de spoorwegovergang. Dit besluit is genomen in de raadsvergadering van 6 
december 2018 agendanummer: 2018-09-23390. 

Waardenburg wordt steeds verder ingeklemd door de drukker wordende spoorweg van ProRail en de 
A2 van Rijkswaterstaat, waarvan het dorp vooral de lasten en niet de lusten ervaart. 

Consequenties van de afsluiting 

Door de afsluiting van de spoorwegovergang verdwijnt de enige ontsluitingsroute aan de zuidkant 
van de oude dorpskern van Waardenburg, waardoor bewoners directe toegang tot natuur en de 
prachtige uiterwaarden wordt ontzegd. 

De onderbouwing van het raadsbesluit is uiterst twijfelachtig. Zo zou er geluidshinder zijn van de 
bellen die weggebruikers waarschuwen voor een naderende trein, bij ons zijn echter geen klach�en 
van omwonenden bekend. Verder blijft de geluidhinder van het treinverkeer ook na de sluiting van 

de overweg bestaan en zal alleen maar toenemen do_or _ d� ve�achte intensive�ing van het 1 

treinverkeer. De onttrekking komt dus de leefbaarheid JUISt niet ten goede, het IS eerder ten narele 
ervan, vooral gelet op de isolering van de oude dorpskern van Waardenburg: ter plaatse ontstaat een 
soort spergebied, een landtong die doodloopt op het oude talud van de A2 en de spoorlijn. 







Namens de Belangengroep "Spoorwegovergang op slot= leefbaarheid Waardenburg kapot'', 

Hoogachtend, 

 

 

 
 

 

 








