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Geachte GBO-fractie en overige leden van de gemeenteraad,

Op 15 april heeft u schriftelijke vragen gesteld over de afsluiting van de Griftdijk door de gemeente
Nijmegen. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Is de beschreven situatie u bekend en is hierover overleg gevoerd met Nijmegen? Zo ja, wat
is de uitkomst van dit overleg?
We zijn op 24 maart per mail op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Deze mail was
voor ons aanleiding om contact te zoeken met de gemeente Nijmegen. Wij vinden het niet
acceptabel dat wij niet betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen.
Op 20 april heeft er een overleg plaatsgevonden met de projectleider van de gemeente
Nijmegen. We hebben in dit gesprek onze zorgen geuit over de bereikbaarheid van Oosterhout
en de gebrekkige communicatie. We hebben aangedrongen op betere alternatieven voor de
bewoners van Oosterhout.
De gemeente Nijmegen heeft de volgende reactie gegeven op de vragen die zijn gesteld:
Waarom worden de werkzaamheden nu uitgevoerd? Kan er niet gewacht worden met de
uitvoering nadat de Waaldijk weer open is gesteld?
Uitstel van de werkzaamheden is niet mogelijk. Dit heeft te maken met andere werkzaamheden
in de Waalsprong, waaronder die van in de wijk Zuiderveld en aanleg van het verdeelstation
van Vattenfall. De planning is afgestemd met andere werkzaamheden aan de Griftdijk zodat de
overlast tot een minimum wordt beperkt.
Welke alternatieve omleidingsroutes zijn er bekeken, met name voor het bezoek aan de CWZpolikliniek, apotheek en huisartsenpraktijk?
Er is uitvoerig gekeken naar alternatieve routes om het autoverkeer om te leiden. Er is ook
gekeken naar de aanleg van een parallelle route/tijdelijke weg, zodat het verkeer langs de
werkzaamheden kan worden geleid. Daarnaast is ook de optie onderzocht om alleen het
verkeer met bestemming CWZ-polikliniek, apotheek en huisartsenpraktijk door te laten onder
begeleiding van verkeersregelaars. De verwachting is dat met de combinatie van
verkeersdrukte en niet geschikte wegen om dit aanbod verkeer te verwerken, er opstoppingen
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zullen ontstaan. Dit levert vervolgens onveilige verkeerssituaties op. De gemeente Nijmegen
heeft daarom besloten om de omleidingsroute via de A15 en N325 te laten lopen. Deze
omleiding voor het autoverkeer heeft een extra rijtijd van circa 6 minuten en hoewel dat voor
bewoners hinder geeft, vindt de gemeente Nijmegen dit aanvaardbaar.
Op welke wijze worden bewoners van Oosterhout geïnformeerd?
De dorpsraad Oosterhout is door de gemeente Nijmegen uitgenodigd om een nadere
toelichting te krijgen op de werkzaamheden. Inmiddels is er een bericht op de website van de
gemeente Nijmegen geplaatst waarin de werkzaamheden zijn toegelicht.
2. Ingeval Nijmegen volhardt in het sluiten van de noodzakelijke toegangsweg: zijn er
mogelijkheden (bestuurlijk/juridisch) onderzocht om de Griftdijk tijdelijk open te houden?
Er is onderzocht of de mogelijkheid bestaat om juridische stappen te ondernemen. Er is
gekeken naar relevantie artikelen uit het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer en jurisprudentie. Op basis van deze analyse zien we geen mogelijkheid om
juridische stappen te ondernemen.
Op vrijdag 22 april heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de wethouder Hol en
wethouder Wijnia van de gemeente Nijmegen. In dit gesprek heeft wethouder Wijnia herhaald
dat uitstel van de werkzaamheden niet mogelijk is. Wethouder Wijnia erkent dat het
afstemmingsproces met Overbetuwe en de communicatie met bewoners niet goed is verlopen.
Afgesproken is dat in het vervolg dit beter moet worden georganiseerd.
3. Zijn er alternatieven onderzocht voor de bereikbaarheid van genoemde voorzieningen door
ouderen, minder-validen en tijdens spoed of calamiteiten?
Zie de reactie op vraag 1.
Bij calamiteiten kunnen hulpdiensten altijd gebruik blijven maken van de Griftdijk.
4. Kunnen inwoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk tijdelijk elders terecht voor de genoemde
voorzieningen (huisarts/apotheek)?
Deze optie is niet verkend. We zullen de effecten van de wegafsluiting volgen en in gesprek
blijven met de gemeente Nijmegen en dorpsraad Oosterhout. Mochten er knelpunten ontstaan
dan zullen we nagaan welke mogelijkheden er zijn om de voorzieningen beter bereikbaar te
houden.
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