
De Maas-Waalweg verandert. De weg wordt doorgetrokken en er komen 
nieuwe rotondes op twee kruispunten. De rotonde bij Nederhemert is al 
klaar, de rotonde bij Delwijnen wordt aangelegd samen met het 
doortrekken van de Maas-Waalweg. In deze nieuwsbrief leest u hoe het 

er nu voorstaat. 

Zesde nieuwsbrief Maas-Waalweg 
In oktober 2017 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-
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Stand van zaken bestemmingsplan 
De laatste nieuwsbrief die u van ons kreeg is alweer van oktober 2017. De tijd die inmiddels is verstreken is 
vooral gebruikt voor verdere voorbereidingen voor de herziening van het bestemmingsplan. Deze herziening 
is nodig is om de wegaanleg juridisch mogelijk te maken. In de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten 
dat het mogelijk was te reageren op het toen voorliggende ontwerp bestemmingsplan. We hebben van 7 
personen een reactie gekregen Deze reacties hebben op een aantal punten geleid tot aanpassingen in de 
bestemmingsplantekst. Het aangepaste bestemmingsplan is vervolgens op 8 mei 2018 goedgekeurd door de 
colleges van burgemeester en wethouders van Zaltbommel en Maasdriel. De definitieve vaststelling staat op 
de agenda’s van beide gemeenteraden voor de raadsvergaderingen van 14 juni 2018.  
 

Reageren op vastgesteld bestemmingsplan 
Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan kan in principe alleen door de 7 personen die een reactie 
hebben gegeven op het ontwerp bestemmingsplan. Zij moeten daarvoor beroep aantekenen tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State. De betreffende personen worden persoonlijk 
geïnformeerd. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest op 
tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen, kunnen een beroepschrift indienen. 
 

Vervolg en planning 
Het beoordelen van de binnengekomen reacties heeft langer geduurd dan we vooraf in konden schatten. 
Hierdoor is de planning die wij in oktober aan u lieten zien niet meer haalbaar.  Als er geen beroep wordt 
aangetekend bij de Raad van State en de grondverwerving volgens planning loopt hopen we na de 
zomervakantie te kunnen beginnen met het aanleggen van de weg.   
 

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. 

Rotonde Nederhemert klaar! 

Op vrijdag 24 november werd ‘s middags de rotonde in Nederhemert-Noord officieel geopend door 

wethouder Han Looijen en kinderen van basisschool De Wegwijzer. Wethouder Looijen knipte een 

lint door en de kinderen hebben bomen geplant. Daarna zorgde de dorpsraad er voor dat iedereen 

een warm drankje en hapje kreeg. De hesjes die de kinderen droegen zijn speciale 

veiligheidshesjes, gesponsord door aannemer Van Kessel. Alle nieuwe bomen zijn nu geplant bij de 

rotonde. De nieuwe lantaarnpalen maken de rotonde helemaal af. 


