
 
De Maas-Waalweg verandert. De weg wordt doorgetrokken en er komen 
nieuwe rotondes op twee kruispunten; bij Delwijnen en bij Nederhemert-
Noord. In deze nieuwsbrief leest u hoe het project Maas-Waalweg 

vordert. 

Vijfde nieuwsbrief Maas-Waalweg 
In mei hebben wij u voor het laatst een nieuwsbrief gestuurd. Afhankelijk van het verloop van de projecten 
stellen wij deze nieuwsbrief een paar keer per jaar op. De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid in 
Nederhemert-Noord, Wellseind en Delwijnen. De nieuwsbrief is ook digitaal te ontvangen. Staat u nog niet op 
de lijst? Stuur dan een e-mail naar info@maasdriel.nl, onder vermelding van ‘nieuwsbrief Maas-Waalweg’. 
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Bestemmingsplan 
We hebben het er in de vorige nieuwsbrief al over gehad: een groot deel van de nieuwe Maas-Waalweg gaat 
over grond waarop het huidige bestemmingsplan de aanleg van wegen niet toestaat. Voordat we met de 
aanleg mogen beginnen moet het bestemmingsplan dus aangepast worden. Dit doen we met een 
bestemmingsplanherziening die we met een speciale procedure moeten doorlopen. Het eerste deel van de 
procedure hebben we achter de rug; het zogenaamde voorontwerp heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn een 
aantal inspraakreacties binnengekomen. Die hebben we beoordeeld en waar nodig aangepast in het 
bestemmingsplan. De indieners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Op dit moment zijn we bezig met de 
volgende stap in de procedure. Het ontwerp bestemmingsplan ligt in Maasdriel en Zaltbommel ter inzage. 
 

Reageren 
Wilt u reageren op het ontwerp bestemminsplan? Dat kunt u doen door een zienswijze in te dienen. Op beide 
gemeentehuizen ligt tot 1 november 2017 het bestemmingsplan ter inzage. U kunt ook terecht op 
www.maasdriel.nl en www.zaltbommel.nl. 
Heeft u een zienswijze over het deel van de weg dat in Maasdriel komt te liggen? Dan kunt u uw zienswijze 
tot 1 november, uitsluitend per brief, sturen naar Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. 
Heeft u een zienswijze over het deel van de weg dat in Zaltbommel komt te liggen? Dan kunt u uw zienswijze 
tot 1 november, uitsluitend per brief, sturen naar Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. 
 

Vervolg en planning 
Er is niks veranderd in de planning sinds de vorige nieuwsbrief van mei 2017. Dit betekent dat als de 
bestemmingsplanprocedure en de grondverwerving volgens planning afgerond worden, we in het voorjaar 
van 2018 met de aanleg kunnen beginnen. 
 

Informatie 
Wilt u meer informatie over het doortrekken van de Maas-Waalweg? Neem dan contact op met projectleider 
Hans van Hooft. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 14 0418 of info@maasdriel.nl. 
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   De voorbereidingen: globale planning 

Heeft u vragen over het 

doortrekken van de           

Maas-Waalweg? 

Meer informatie leest u ook op www.maasdriel.nl en www.zaltbommel.nl.                   

Vul in de zoekbalk ‘Maas-Waalweg’ in en u komt bij de relevante stukken. 

Neem dan contact op met de gemeente 
Maasdriel. Projectleider Hans van Hooft is 
bereikbaar via 14 0418 of info@maasdriel.nl. 

Heeft u vragen over de 

rotonde bij 

Nederhemert? 

Neem dan contact op met de gemeente 
Zaltbommel. Projectleider Nanda Jooren is 
bereikbaar via 14 0418 of njooren@zaltbommel.nl. 

Opening rotonde Nederhemert-Noord 
De werkzaamheden aan de rotonde bij Nederhemert zijn bijna afgerond. De oude lantaarnpalen vervangen 
we binnenkort door nieuwe lichtmasten. Half november planten we de nieuwe bomen langs de Maas-
Waalweg, de Nederhemertsekade en in de bermen van de Zietfortseweg en de Riemerstraat. Samen met de 
dorpsraad van Nederhemert organiseren we dan meteen de opening van de rotonde. Alle belangstellenden 
uit Nederhemert en omgeving zijn welkom om bij de opening aanwezig te zijn. Datum, tijdstip en het 
programma van de opening zijn nog niet bekend. Er komt binnenkort een uitnodiging op de gemeentepagina 
van Het Kontakt en op onze facebookpagina (Facebook.com/gemzaltbommel). 

 

 

 

 

 


