Zoals misschien bij u bekend heeft de gemeente West Betuwe afgelopen dinsdag 25 januari een
(online) inwonersbijeenkomst georganiseerd. Voor inwoners van de dorpen aan de dijk over de
inrichting van Gastvrije Waaldijk van Dijkversterkingsproject Tiel Waardenburg (TiWa). Tijdens deze
avond zijn plannen van de gemeente gepresenteerd over de inrichting van de weg op de dijk. Hierbij is
specifiek ingegaan op de aanleg van snelheidremmende maatregelen en openbare verlichting. Ook
was er ruimte om vragen te stellen over deze plannen.
Communicatie
De uitnodiging voor deze inwonersavond is onder andere gecommuniceerd via onze gemeentelijke
kanalen zoals website, Facebook, krant en posters. Daarnaast was het de bedoeling om aanwonenden
persoonlijk uit te nodigen via email. Hiervoor is samenwerking gezocht met de projectorganisatie van
Dijkversterkingsproject TiWa. Zij waren van plan om de uitnodiging te versturen aan de leden van de
nieuwsbrief over het dijkversterkingsproject. Door onder andere een technische storing is dit helaas
niet (op tijd) gelukt. Onze excuses hiervoor.
Extra reactiemogelijkheid
We willen u, als lid van de klankbordgroep, dan wel als aanwonende of belangstellende, alsnog een
mogelijkheid te geven om kennis te nemen van onderwerpen die tijdens de inwonersavond zijn
besproken. Daarom sturen wij u hierbij een link waarin u de gehele avond kunt terugkijken:

https://youtu.be/nZdk0ks66Sk. Hierin kunt u ook terugzien welke vragen en antwoorden aan
de orde zijn gekomen. Daarnaast willen we u de mogelijkheid bieden om alsnog aanvullende vragen te
stellen.
U kunt uw aanvullende vragen stellen via:

1. Telefoon: Noortje Breij tel: 06-25042683 of Marcin Borowski tel: 06-10554789
2. Email: door een bericht te sturen naar gastvrijewaaldijk@westbetuwe.nl
3. Teams: We bieden extra momenten aan waarop we online aanvullende vragen beantwoorden :
a. vrijdag 4 februari van 9-12.30 uur;
b. vrijdag 4 februari van 13-17.30 uur;
c. Mocht dit niet passen, dan zoeken we in overleg met u een ander moment.
Wilt u van een Teams-moment gebruik maken voor het stellen van aanvullende vragen? Meldt
u zich dan aan. Dit kan door een email te sturen naar gastvrijewaaldijk@westbetuwe.nl.
Vermeldt hierbij uw naam, woonplaats en voorkeur voor tijdstip, dan ontvangt u van ons een
Teams-link.
Verlengde reactietermijn
In de eerdere bijeenkomst vroegen wij u om uiterlijk 7 februari 2022 reactie te geven op de getoonde
tekeningen. Deze tekeningen zijn reeds beschikbaar via de website www.westbetuwe.nl/waaldijk.
Door de bovengenoemde extra informatiemogelijkheden voor het deelgebied van
dijkversterkingsproject TiWa, verlengen we dit deelgebied de uiterste reactietermijn naar vrijdag 11
februari 2022. We zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Noortje Breij en Marcin Borowski

