
 
 

Aan: 
mevr. Martine Jongman,  teammanager Programmering, Mobiliteit 
(via post@gelderland.nl) 

 

betreft: uw brief d.d. 8 juni 2021 inzake zaaknummer 2017-017608 

 

Druten, 15 juni 2021 

 

Geachte mevrouw Jongman, 

Dank voor uw uitgebreide brief nr. 2017-017608 d.d. 8 juni 2021.  

U beantwoordt daarin onze vragen over het verbeteren van de mobiliteit en veiligheid op de 
N322/Maas en Waalweg ter hoogte van Deest in de gemeente Druten.  

Wij stellen vast dat uw antwoorden aansluiten aan bij het ambtelijk advies over de N322 van maart 
2020, dat pleit voor een extra rijstrook en verkeerslichten bij het tankstation. Onze werkgroep en haar 
achterban vindt echter dat daarin de balans doorslaat naar het mobiliteitsbelang (meer asfalt) en dat 
belangrijke zaken als milieu en leefbaarheid nagenoeg geheel buiten beschouwing zijn gelaten. Wij 
zien in transformatie naar een 80 km-profiel een bruikbaar alternatief. Daarmee zou naast mobiliteit, 
ook milieu én leefbaarheid gediend zijn, hetgeen past in het huidige beleid van vergroening en het 
terugbrengen van zoveel mogelijk uitstoot. Helaas lijkt onze provincie dit pad vooralsnog niet op te 
willen. 

In dit schrijven willen we verder niet ingaan op de inhoud van de zaak. Voor dit moment hebben we 
met name vragen over het besluitvormingsproces. De Werkgroep wil namelijk voorkomen dat zij 
achteraf in kennis wordt gesteld van reeds genomen besluiten en zo voor een fait accompli wordt 
gesteld. Wij willen een democratische inhoudelijke behandeling door Provinciale Staten en voorkomen 
dat het onderhavige dossier als ‘hamerstuk’ de agenda passeert. Daarom onze vragen: 

1. Wie, welke bestuurders/provinciale staten/andere gremia, houden zich nog met de voorbereiding 
van de besluitvorming bezig? 

2. Wanneer gaat het voorstel voor bespreking naar de leden van de Provinciale Staten? 
3. Voor wanneer is die bespreking gepland? 
4. Hoe en wanneer kunnen wij voorafgaande aan deze bespreking inspreken en verder onze 

zienswijze inbrengen?  

In benieuwde afwachting van uw reactie, 

namens een aantal bezorgde Maas-en-Walers, 

 

W.O. (Warner) de Boer, voorzitter werkgroep Maas&Waalweg 

 

i.a.a.:  

• onze website (https://maasenwaalweg.nl/) 
• pers  

https://maasenwaalweg.nl/

