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De afgelopen jaren hebben we de toegangswegen in Zevenaar aangepast. De grootschalige
werkzaamheden zijn in 2020 afgerond en de nieuwe wegen zijn inmiddels in gebruik. De
Arnhemseweg en de weg Hengelder zijn op de toekomst voorbereid en kunnen straks
aansluiten op de vernieuwde snelwegen.
Met deze afsluitende nieuwsbrief informeren we u graag over de laatste stand van zaken.

Einde campagne 'Op weg in Zevenaar'
Nu de Arnhemseweg en de weg Hengelder gereed zijn,
komt er ook een eind aan 'Op weg in Zevenaar', de
campagne waarmee we u op de hoogte hielden van alle
ontwikkelingen.
De website www.opweginzevenaar.nl gaat vanaf medio
maart 2021 uit de lucht. Ook de app en deze nieuwsbrief
vervallen.

Gezocht: leden voor de
klankbordgroep A15/A12. Denkt u met
ons mee?
Het kan u niet ontgaan zijn: de geplande aanleg van de
doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Ook in
Zevenaar krijgen we met dit grote project te maken. Als
het project groen licht krijgt, komen er bijvoorbeeld twee
nieuwe aansluitingen. Een aansluiting bij de
Arnhemseweg (A15) en bij Zevenaar-Oost (A12).
Waar komen de bouwroutes? Wat betekent het voor
omwonenden voor de verkeersveiligheid en
geluidsoverlast? Hoe zit het met het effect van de
verdiepte ligging van de weg op
de grondwateronttrekking? Belangrijke onderwerpen die
we graag met inwoners en ondernemers bespreken. Wij
zijn daarom op zoek naar leden voor de (bestaande)
klankbordgroep.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden
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Tussenuitspraak Raad van State over
Tracébesluit ViA15
De Raad van State heeft op woensdag 20 januari 2021
een tussenuitspraak gedaan over de beroepen tegen het
Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15).
De Raad van State heeft de minister van Infrastructuur en
Waterstaat gevraagd om de stikstofgevolgen van het
tracébesluit beter te motiveren. Daarnaast vraagt de Raad
van State om een nadere onderbouwing van de
verwachte voordelen van een faunapassage en een
amfibietunnel.
Alle andere bezwaren zijn ongegrond verklaard.
Rijkswaterstaat gaat de uitspraak bestuderen en kijkt wat
de exacte consequenties en benodigde vervolgstappen
zijn. Lees op de website van de Raad van State de
volledige uitspraak.

Blijf op de hoogte van de geplande
doortrekking van de A15 en de
verbreding van de A12
Wilt u de ontwikkelingen rond de geplande doortrekking
van de A15 en de verbreding van de A12 blijven volgen?
Bezoek dan de projectpagina van Rijkswaterstaat. Ook
kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast
deelt de gemeente Zevenaar uiteraard ook berichten over
de A15/A12 via onze website, sociale mediakanalen en
de gemeentepagina in de Zevenaar Post.

Bedankt!
Via deze weg willen wij u bedanken voor uw vertrouwen
en het meedenken tijdens de grote aanpassingen aan de
toegangswegen van Zevenaar. Mede door uw inbreng en
begrip hebben we dit project tot een goed einde kunnen
brengen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om u af te melden
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