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Bunnik, 28 augustus 2013 

Geachte Staten, 

Onlangs zijn wij door onverwachte berichten in de krant en daarna een bezoek van wethouder 
Koopmanschap van de gemeente Bunnik geinformeerd over de keus van de gedeputeerde Van Lunteren 
over het niet doorgaan van de oost-westverbinding van de nieuwe Rijsbruggerweg naar de Al2. 

Omdat wij er van uit gaan dat provinciale staten hierover nog zullen gaan vergaderen, willen wij met 
deze brief onze boosheid en teleurstelling over deze uitslag vertellen. Het gaat ons om het schrappen 
van deze (nieuwe) verbinding en vooral omdat wij jaren hebben gewacht op een beslissing en wij er 
steeds meer van uit konden gaan dat die nieuwe weg er wel zou komen. Daardoor hebben wij, 
veehouders , met onze bedrijven jarenlang gewacht op die beslissing en in die tijd geen investeringen 
kunnen doen of onze bedrijven niet kunnen verkopen om ergens anders opnieuw te beginnen. Wij 
vinden dat we `aan het lijntje te zijn gehouden'. Hierdoor hebben wij schade geleden omdat wij 
inkomsten misliepen en de lange wachttijd ons heeft gedupeerd. Door dat zomaar schrappen zitten wij 
met de brokken. Gaat u ons daarin nu tegemoet komen?



Al meer dan 20 jaar wordt er in Bunnik gepraat over de nieuwe weg Houten-Bunnik Al2. Sinds vorig jaar 
is zeker dat die weg er komt en waar die wordt aangelegd. Dat gaf ons eerst onrust over hoe die weg 
onze bedrijven zou gaan raken. Belangrijker nog was hoe die nieuwe Rijsbruggerweg richting Arnhem 
zou worden aangelegd omdat er een voorkeur van de provincie en de gemeente Bunnik was dat over de 
Parallelweg, dus precies voor onze panden langs en misschien ook dieper over onze landerijen. Wij 
hebben ons door de jaren heen vaak laten bijpraten over hoe, wat en wanneer bij de provincie en de 
gemeente. Ook stond er regelmatig nieuws over in de kranten en hebben we nog bij de gemeenteraad 
gezeten en zelf met de vorige wethouder gepraat. Het stond voor ons wel vast dat er wat ging gebeuren 
waar wij rekening mee moesten houden dat we grond zouden verliezen en meer. Daarom zijn 
investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw en uitbreiding van de stallen steeds maar uitgesteld. Ook 
kregen wij geinteresseerde kopers die afhaakten vanwege de onrust wat er met dit gebied zou gaan 
gebeuren. Bij de provincie en de gemeenten kregen ze ook geen uitsluitsel omdat de ontwikkelingen op 
elkaar moesten wachten, eerst de nieuwe Rijsbruggerweg en dan de verbinding over vermoedelijk onze 
Parallelweg/onze grond. 

Ondertussen is het wel steeds drukker geworden, vooral door veel extra en nieuw autoverkeer . Dat is 
door de week en zeker in de weekenden met de discotheek, bezoekers van het fort vechten en andere 
passanten. Dat is ook goed te zien, door ons zelf met eigen ogen en aan de kapot gereden wegkanten. 

Wij vinden dat de beslissing om de nieuwe Rijsbruggerweg niet direct op de Al2 naar Arnhem aan te 
sluiten geen verstandige is. Kwalijker en schadelijker is het voor ons omdat wij jaren niet vooruit konden 
en dus financieel gedupeerd zijn. Middels deze brief vragen wij om ons belang beter op waarde te 
schatten en op de vergaderagenda te zetten. 

Hoogachtend 

C.H. van Dijk 
V	If\ 

C.A. van der Willigen 
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