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Allereerst wit ik u danken dat u mij de mogelijkheid biedt om hier in te spreken.
We zijn hier als kleine delegatie vanwege de probtematiek rond de Rijnbrug in Rhenen
lk zoom in op de teefbaarheid in Rhenen en de gezondheid van haar inwoners, omdat
we dagetijks te maken hebben met tangdurige files, ook midden in het centrum.
lk stel me graag aan u voor: mijn naam is Etten Appetdoorn, ik woon at 28 jaar in
Rhenen. lk heb een winkelaan de doorgaande weg in Rhenen, de Herenstraat. Dit is
een belangrijke route naar de Rijnbrug.
De laatste jaren is er veel nagedacht en gesproken over de dagetijkse files.
Rhenen heeft te kampen met tweemaal daagse fites. De Rijnbrug, i.c.m. de nietdoorstromende aanvoerwegen vanaf de 412 en A15 is een'bottleneck', met atle
gevolgen van dien...
Rijnbrug Rhenen staat hoog op de agenda van het nieuwe cottege. Zowet de
Provincies Utrecht en Geldertand hebben er mee te maken. lk taat u graag weten wat
ik ervaar als inwoner en ondernemer van dit stadje mbt dit enorme fiteprobteem.

Luchtkwalitelt en gezondheid
lk vraag uw aandacht voor de tuchtkwatiteit van Rhenen. Want Rhenen komt er wat
dat betreft niet zo goed vanaf...
lk zit met mijn winket (helaas) op de eerste rij, ik zie etke dag de auto's pat voor mijn
winkel urenlang stilstaan en [angzaam rijden. Overal in Nederland is sprake van
luchtvervuiting (fijnstol roet, stikstofdioxide etc.). Ats ik de ramen van mijn winket
zeem, weet ik dat het op deze locatie heet ernstig is. Mijn voordeur staat nooit open,
het verkeer veroorzaakt teveel stank en lawaai, mryn klanten lopen soms (m.n. ats het
verkeer stil staat) hoestend de winket binnen.
Wanneer ik tees hoeveel mensen ats gevolg van luchtvervuiling gezondheidsproblemen hebben, maak ik me ernstig zorgen. Niet atleen voor mezell maar
voor alle inwoners van Rhenen. Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem en
mensen kunnen er tettertijk doodziek van worden. Ongezonde tucht kan longziekten
veroorzaken als astma. COPD of tongkanker. Bij kinderen schaadt het de ontwikketing
van hun longen en hersenen. Votgens het Longfonds hebben 1,2 miljoen mensen
in Nederland een tongziekte. Etk jaar sterven er 12.000 mensen vroegtijdig door de
ongezonde lucht, ledereen ademt ongezonde lucht in, ook mensen met, nu nog,
gezonde longen. Gezonde tucht is lettertijk van levensbelangl
Er is op dit moment veel te doen over de luchtkwatiteit van Nederland. ln het

regeerakkoord wordt gesproken over een Nationaal Aktieptan Luchtkwatiteit. lk hoop
dat gezondheid hierin centraat komt te staan.
Het Europese Hof heeft onlangs een uitspraak gedaan over het Nederlandse
stikstofbeteid. Die was niet zo positief...

Beschikt u over de meest recente meetgegevens van de fijnstof- en stikstofdioxideconcentraties bij de Rijnbrug? lk zou graag willen weten hoe de huidige belasting
is voor de omgeving wat fijnstof, stikstofdioxide en getuid betreft; en of hiervoor
wettetijke normen overschreden worden. Als dat zo is, wat denkt de provincie hieraan
te doen?

Leefbaarheld en economle
Als ondernemer merk ik ats geen ander wat de dagetijkse fites betekenen voor mijn
winket. Vanaf hatf 4's middags is het bijna niet mogelijk om met de auto bij rnijn
bedrijf te komen, men stuit aan in de fite. Tussen hatf 4 en half 7 is daardoor de omzet
in mijn winkel aanzienlijk tager er komen bijna geen klanten meer. De wegen rond
Rhenen, maar ook dwars door het centrum, staan urenlang vol met langzaamrijdend
en stilstaand verkeer. Er is veel stank en lawaai en ons koopcentrum is daardoor erg
onaantrekketijk!
lk ben niet de enige ondernemer die hiervan nadeel ondervindt omdat veel bedrijven
juist aan deze doorgaande weg tiggen. Dit atles komt de leefbaarheid in Rhenen niet
ten goede.
De Rijnbrug zelf is niet de enige veroorzaker van het fiteprobteem. Er is een stevige
integrale aanpak nodig om de leefbaarheid in Rhenen te verbeteren zodat haar
inwoners gezond en met plezier kunnen verbtijven in dit teuke stadje. lk denk daarbij
aan beter openbaar vervoer, het onaantrekkelijk maken om het centrum ats sluiproute
te gebruiken, en om meer bomen te ptanten. Belangrijk is om de doorstroming te
verbeteren met minder stoptichten en meer rotondes etc...
lk volg de ontwikketingen rond dit onderwerp met veel betrokkenheid. Het heeft
tenslotte te maken met de kwatiteit van leven, de zorg voor onze aarde en alles dat

erop leeft.
lk hoop dat dit de inzet is om het fileprobleem op te lossen zodat Rhenen en haar
inwoners een schone en gezonde toekomst tegemoet kunnen zien.
Dank voor uw aandacht

