
 
 

 

Landelijke partijen laten bewoners tracé A15 in de kou staan. 
  
Lokaal Alternatief diende in 2013 een motie in over de mogelijkheid tot herbouw in het buitengebied 
bij uitkoop door aanleg A15. 
Het is erg moeilijk nieuwe woningen te realiseren op grond van de bestemmingsplannen 
buitengebied. Door deze motie moet de gemeente zich nu inzetten voor nieuwbouw bij uitkoop. 
Bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied heeft Lokaal Alternatief hier nogmaals 
aandacht voor gevraagd. 
  
In deze motie is het verplaatsen van bedrijven niet geregeld. Hiervoor is in de afgelopen 
raadsvergadering door ons een motie ingediend. 
Schokkend is het te moeten constateren dat ondanks alle gevoelens van meeleven met de getroffen 
burgers op Pro Duiven na geen partij deze motie steunde. 
Men laat de bedrijven die naast de economische bedrijvigheid ook bijdragen aan leefbaarheid in het 
dorp in de kou staan. 
In het debat werd schrijnend duidelijk dat de verkiezingsretoriek over inpassing van de A15 
doortrekking niets meer is dan een holle frase. 
  
Lokaal Alternatief zal zich blijven inzetten voor de bewoners in Duiven Groessen en Loo die de 
negatieve effecten van de doortrekking dagelijks zullen gaan beleven. 
  
   
In de vergadering kwam het projectplan A15 aan de orde. Wethouder Nijland werd door Harry 
Keultjes stevig aan de tand gevoeld over het persbericht waarin werd gemeld dat er €500.000 was 
voor inpassing. 
Dat dit alleen maar geld is voor overleg en ambtelijke uren is, moest snel worden toegegeven en het 
is dan ook maar de vraag of dit ook in werkelijkheid bijdraagt aan een betere inpassing. Tot nu toe is 
alle inspraak er alleen maar voor de vorm geweest en is er nauwelijks geluisterd door de 
projectorganisatie Via 15. 
Er werd een amendement ingediend om jaarlijks te bezien of het zo bestemde geld ook werkelijk 
bijdraagt aan de doelstelling, een betere inpassing. Ook dit amendement kreeg alleen steun van Pro 
Duiven. Lokaal Alternatief vindt dat als er geen resultaten zijn dit geld beter maar meteen voor de 
inpassing kan worden gereserveerd. Wij blijven de vinger aan de pols houden. 
 

 


