
30 november 2020 

Beste mijnheer Tebrunsveld, Gilles, 

Dank voor uw bericht. Ik wil u graag gerust stellen dat er nu geen sprake is van de start van een 
zienswijzeprocedure. Zoals we al eerder aan hadden gegeven start die niet meer dit jaar. 

We zijn op dit moment bezig om de gevolgen van de besluiten van vorige week in het Bestuurlijk 
Overleg MIRT op een rij te zetten. 

We berichten iedereen zo spoedig mogelijk in een nieuwe nieuwsflits/nieuwsbrief over de gevolgen 
voor planning, participatie, inspraak etc. 

Met vriendelijke groet, 

Rijkswaterstaat, gegevens bekend bij griffie 

 

29 november 2020 

Naar aanleiding van de berichtgeving van afgelopen week, dat er na de laatste 

onderhandelingen overeenstemming is bereikt over de uitvoer van de plannen voor de 

verbreding van de A2/E25, vragen wij, de bewoners van de bungawallwoningen aan de 

Weerdenborch te Waardenburg, ons af of dit de formele start is van de periode van 6 weken 

om een zienswijze in te dienen. Indien dat niet het geval is, zouden we graag van u vernemen 

op welke termijn wij en onze advocaten  hierover nadere informatie kunnen verwachten. 

Zoals de leden van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh in september in een 

resolutie al hebben aangegeven, gaan wij niet akkoord met een verbreding van de Rijksweg 

A2/E25, tenzij... 

Naar onze mening hebben wij genoegzaam kenbaar gemaakt, dat de huidige situatie voor wat 

betreft, geluidhinder, luchtverontreiniging en trillingen, al als schadelijk wordt ervaren en een 

inbreuk vormt op onze fysieke en geestelijke gezondheid en dat bij de voorgestelde plannen 

deze situatie alleen maar verergerd. Ook u heeft van ons de DVD 'De Waardenburgse 

Driehoek' ontvangen en ook u heeft kennis kunnen nemen van de inhoud van onze website. 

Zijne Majesteit de Koning heeft in zijn troonrede aangegeven, dat de overheid niet tegenover 

de burger dient te staan, maar er naast. Dus als u plannen hebt om economische problemen op 

te lossen , met andere woorden om meer gewin te behalen, en hiervoor offers vraagt van een 

weliswaar kleine groep burgers, dient u met hen naar oplossingen te zoeken en hen niet met 

het onvermijdelijke te confronteren. Situaties zoals we kennen uit de handelwijze in de 

mijnstreek in Limburg en de gaswinningsvelden in Groningen, waar burgers die uiteindelijk 

slachtoffer werden door verzakkingen en schade aan woningen en door 

gezondheidsproblemen, nu nog steeds op erkenning en schadevergoeding zitten te wachten, 

willen wij in deze casus niet laten gebeuren. Wij, de inwoners van Waardenburg zijn van 

goede wille, maar willen ook op een fatsoenlijke manier benaderd worden. In het afgelopen 
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jaar hebben wij herhaaldelijk aangegeven waar wij problemen mee hebben ten aanzien van de 

plannen om de A2/E25 te verbreden. Deze zijn nog eens verduidelijkt en inzichtelijk gemaakt 

in de geproduceerde DVD, de inhoud van de website www.waardenburgs-platform.info en via de 

media. Kennelijk doet u dit niets, u luistert niet eens en gaat gewoon uw eigen gangetje, 

waarmee u tegen de instructies van uw vorst Z.M. Koning Willem-Alexander in gaat. U walst 

gewoon over de bevolking van Waardenburg en in het bijzonder de mensen in de 

geluidswalwoningen heen en geeft geen krimp als het gaat om hun fysieke en geestelijke 

gezondheid, hun leefklimaat en hun woongenot. Dit laten wij dus niet over onze kant gaan. 

Indien u toch uw plannen wenst uit te voeren, dient u nieuwe wegen in te slaan. Wij beseffen 

heel goed dat uw plannen zeer gewenst zijn en wij zijn zeker niet onwelwillend, maar willen 

er zeker niet het slachtoffer van worden, anders zien wij elkaar uiteindelijk in Straatsburg (het 

is niet voor niets dat ik continu de term 'A2/E25' gebruik) en dit levert uiteindelijk vele jaren 

oponthoud op en daar is niemand bij gebaat. Het is nu aan u om samen met betrokkenen te 

komen tot een resultaat, dat door iedereen gedragen en als rechtvaardig bestempeld kan 

worden. Wij houden de deur open voor overleg, maar niet voor een dictaat. 

Met vriendelijke groeten, 

Gilles H.H. Tebrunsvelt, 

voorzitter Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh 

initiatiefnemer en directeur Waardenburgs Platform 

http://www.waardenburgs-platform.info/

