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Meer verkeersoverlast bij het
Leeuwse Veld en andere
woonwijken langs Maas en
Waalweg?
Het Leewense Veld wordt afgebouwd. Beneden-Leeuwen krijgt er 170 woningen bij kopte De
Gelderlander van 19 april 2021.
Goed nieuws natuurlijk in deze tijd van woningtekort.
Deze nieuwbouwwijk ligt vlak tegen de Maas en Waalweg aan, op slechts zo’n 200 m afstand.
Alleen al hierom zou het plan om de Maas en Waalqweg te verbreden niet door mogen gaan.
De inwoners van deze wijk zitten helemaal niet te wachten op meer verkeer en dus op meer
geluidsoverlast en fijnstof. In tegendeel, zij willen ‘vrij en landelijk wonen’. Dat is immers wat
hen is beloofd en dat is wat deze wijk juist zo aantrekkelijk maakt.
En meer verkeer komt er, als de verbreding tussen Druten en knooppunt Ewijk doorgaat. Ook
hier in Beneden-Leeuwen. Die conclusie is alleen. .... >lees meer

Onbegrijpelijk dat minister Van
Nieuwenhuizen vasthoudt aan
het verbreden van de A27
In dagblad Trouw van afgelopen zaterdag, 17 april, een opiniestuk dat ook voor de Maas en
Waalweg opgaat.
Nu we langzaam hoop krijgen de covidcrisis te overwinnen, ontstaat er weer ruimte om na te
denken hoe we na de vaccinatie verder gaan. Aan het begin van de crisis was dit een
veelbesproken vraag. Building Back Better, klonk het overal.
Er verscheen een rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) met de
veelzeggende titel ‘Groen uit de crisis’. Daarin schreef de Raad dat herstel hand in hand moet
gaan met verduurzaming en aanpak van de klimaatcrisis.
Na de zomer verstomde de discussie vrijwel. Ten onrechte. .... >lees meer
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