
Geachte commissie en overige aanwezigen, 

Ik sta hier vandaag als vertegenwoordiger van de gehele gemeenteraad van Rhenen en ik zal 

dus namens de hele raad spreken. We hebben namelijk als gemeenteraad elkaar gevonden, 

iets dat zeker ook in Rhenen met 8 partijen niet vanzelfsprekend is. 

We hebben als raad voor u  een motie geschreven, die u ongetwijfeld heeft gezien. Waarom 

hebben we dit gedaan, zijn er niet voldoende moties vanuit Rhenen al richting de staten 

gegaan? Nee. Voordat u dit besluit neemt, willen we namelijk eerlijk en helder tegen u zijn. 

Wat in deze motie staat is wat wij als gemeenteraad, maar ik durf te stellen wat wij als 

samenleving willen. Positieve besluitvorming over het voorstel, het liefst met snellere 

oplevering, maar ook het meenemen van de kaders die beschreven zijn. 

Het is voor ons als gemeente namelijk zeker niet alleen een mobiliteitsprobleem. Daarop 

hadden we elkaar misschien ook niet gevonden. Het is voor ons vooral een leefbaarheids- en 

veiligheidsprobleem. Ondernemers en winkels die vanaf 16u al niet meer bereikbaar zijn, 

geluidsoverlast, fijnstof, elke dag een file voor de deur. Dit zijn problemen die veel 

Rhenenaren helaas maar al te bekend voorkomen. Want het is niet alleen de provinciale weg 

die vast loopt, maar door sluipverkeer juist ook de toevoerwegen. Daarnaast merken we dat 

de kern Achterberg volledig van Rhenen afgesneden dreigt te worden. 

Deze leefbaarheid problematiek is waarom we om positieve besluitvorming vragen. Én, om 

niet alleen kaders als doorstroming, maar ook fietsveiligheid, de duur van de 

werkzaamheden, leefbaarheid & gezondheid en het kruispunt met Achterberg mee te 

nemen. Tot slot wil ik toch zeggen, we hopen natuurlijk dat jullie er ook iets moois van 

maken; Het is een van de poorten naar provincie Utrecht en met de Cuneratoren écht het 

visitekaartje van Rhenen en daarmee van de provincie. 

Bedankt voor uw aandacht. 

 


