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Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders,
Inleiding/Aanleiding
Het dorp Oosterhout is bereikbaar via drie toegangswegen: vanuit Slijk-Ewijk via de
Oosterhoutsestraat, vanuit Nijmegen via de Waaldijk en via de Stationsstraat.
Een aantal essentiële voorzieningen voor de inwoners van het dorp Oosterhout en het dorp Slijk-Ewijk
bevinden zich in Nijmegen-noord: het gezondheidscentrum met onder andere huisartsen en
fysiotherapie, de apotheek en het CWZ. Deze voorzieningen zijn, in verband met de werkzaamheden
op de Waaldijk, op dit moment uitsluitend bereikbaar via de route Stationsstraat/Griftdijk.
In de komende weken gaat de gemeente Nijmegen een aantal werkzaamheden uitvoeren rondom de
Griftdijk. De Griftdijk zal hierdoor voor alle autoverkeer en bussen worden afgesloten. Als gevolg
hiervan is Nijmegen-noord in de periode van 25 april t/m 22 mei niet per auto bereikbaar voor de
inwoners van de dorpen Oosterhout en Slijk-Ewijk. Omrijden via de A15 en A325 is wellicht mogelijk,
maar niet tussen 7 uur en 9 uur en evenmin tussen 16 uur en 18 uur. Bij spoedgevallen is dit echter
geen optie.
Het gezondheidscentrum, de apotheek en het CWZ zullen daardoor in de periode van 25 april t/m 22
mei vrijwel uitsluitend te voet of per fiets bereikbaar zijn. Dit is een onwenselijke situatie voor de
oudere en minder-valide inwoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk en bij spoedgevallen.
Onze vragen:
1. Is de beschreven situatie u bekend en is hierover overleg gevoerd met Nijmegen? Zo ja, wat
is de uitkomst van dit overleg?
2. Ingeval Nijmegen volhardt in het sluiten van de noodzakelijke toegangsweg: zijn er
mogelijkheden (bestuurlijk/juridisch) onderzocht om de Griftdijk tijdelijk open te houden?
3. Zijn er alternatieven onderzocht voor de bereikbaarheid van genoemde voorzieningen door
ouderen, minder-validen en tijdens spoed of calamiteiten?
4. Kunnen inwoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk tijdelijk elders terecht voor de genoemde
voorzieningen (huisarts/apotheek)?

Gezien de urgentie verzoek ik het college hierop zo spoedig mogelijk antwoord te geven.
Ans Huisman, Gemeentebelangen Overbetuwe

