Nieuws van de Gelderse SGP
Met deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie van de SGP
u over de actuele stand van de volgende zaken:

01 oktober 2013
Waalwaard inpassingsplan
Nunspeet en Tricht
Nunspeet rondweg

Waalwaard inpassingsplan
PS Gelderland schaarde zich 25 september 2013 in grote meerderheid
achter het voorstel van GS over het inpassingsplan Waalwaard. Dit plan,
voor het voormalige terrein van steenfabriek De Waalwaard, is nodig voor
de vestiging van het zand- en grindbedrijf De Beijer.
De gemeente Dodewaard wordt door de provincie financieel ondersteund
met het aanleggen van een rondweg. Knelpunt blijft de Waalbandijk, die
over 400 meter zowel door snelverkeer als fietsers wordt gebruikt.
Vertrouwen is er echter in de maatregelen die de gemeente zal nemen,
zoals het instellen van een 30 km limiet.
De zorgen van SGP-er Klaas Ruitenberg gingen voornamelijk over het
ontbreken van voldoende duidelijkheid over locatiekeuze en financiering.
Gewijzigd inpassingsplan >>

Visie SGP N309
Tricht spoortunnel
Gelderse Museumdag
Citaat Willem van Oranje

SGP Provinciaal
Nunspeet en Tricht
In commissie van 12 juni j.l. is GS verzocht om ook de Rondweg Nunspeet
en de spoortunnel bij Tricht op te nemen in de Meerjaren Investerings
Agenda (MIA) Mobiliteit. Vooruitlopend op het tweede MIA Mobiliteit
(onderdeel begroting 2014) informeren we u hierna als volgt:
Mededelingenbrief GS >>

Nunspeet rondweg
Deze rondweg is in eerste instantie beschouwd
als een gemeentelijk initiatief. Gezien de fase
waarin het project verkeert en dat een aantal
aspecten nog niet helemaal is verkend heeft de
cie voor het eerste MIA Mobiliteit geen
informatieblad gemaakt. Gelet op het karakter
van de maatregel en de ligging tussen twee
provinciale wegen voegt de cie voor deze
maatregel een informatieblad 'Rondweg
Nunspeet Oost' toe.
THARDE.COM: Aanpak N309 >>

Visie SGP N309
Ondanks het pleidooi van o.a. de SGP om ook de rotonde bij Oostendorp
meteen te betrekken bij de opwaardering van de N309, werd dit niet door
PS gesteund.
Eppie Klein:'Met het huidige voorstel wordt het echte probleem niet
opgelost. Voor de korte termijn is het voorstel acceptabel. Maar hiermee is
niet de beste oplossing gekozen. Wij moeten meer de blik naar het noorden
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richten. Kijkend naar Kampen en denkend aan een nieuwe brug over het
Drontermeer. Overblijvende gelden dienen zondermeer gereserveerd te
blijven voor de rotonde Oostendorp.'
PS ging wel akkoord met de reservering van ruim 19 miljoen voor de
aanpak van de N309. GS zegde toe dat de rotonde Oostendorp hoog op de
prioriteitenlijst voor de komende periode komt te staan.

Tricht spoortunnel
In 2011 heeft de cie MIE gediscussieerd over
de bereikbaarheid van Tricht. Dit in het kader
van de aanleg van de vrijliggende spoorboog
Dordrecht - Geldermalsen. De conclusie
destijds was dat het initiatief bij de gemeente
ligt. Vooralsnog was er geen actie door de
provincie vereist. In het volgende MIA Mobiliteit
wordt een informatieblad opgenomen met de
laatste stand van zaken over dit project.
Inzet Arie van Doorn >>

Gelderse Museumdag
Er was eens… de Gelderse Museumdag
D.V. zaterdag 19 oktober 2013 openen 73 musea hun deuren voor kinderen
en hun ouders. En de entree is dan maar 1 euro.* Het thema van dit jaar is
‘Er was eens’. In dit kader kunnen kinderen leuke activiteiten ondernemen
in de deelnemende musea. De dag is een initiatief van de Provincie
Gelderland.
*Zie voorwaarden >>

Citaat Willem van Oranje
Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te
volharden.

