PERSBERICHT
Argus A15 komt in actie tegen opheffen toegangsweg A12 Zevenaar
Zevenaar, 30 augustus 2012
Bewonersorganisatie Argus A15 uit Zevenaar vraagt sinds vandaag aandacht voor de
gevolgen van de sluiting van de ‘Griethse Poort’, officieel afrit 29 op de A12. Zij doet dit door
het plaatsen van spandoeken. Rijkswaterstaat wil deze voor Zevenaar belangrijke
toegangsweg tot de A12 sluiten. De plannen vormen onderdeel van de doortrekking van
Rijksweg A15 tussen Bemmel en Zevenaar.
Uit cijfers van Rijkswaterstaat (RWS) in de Trajectnota/MER A15 blijkt welke rampzalige
gevolgen de sluiting van de op- en afritten zal hebben voor de inwoners van Zevenaar:
48.000 (!) voertuigen zullen dagelijks via diverse woonwijken onze Arnhemseweg (N810)
passeren.
De inwoners van Zevenaar krijgen hiermee vooral veel lasten en maar weinig lusten van de
nieuwe snelweg. De reistijd die wordt gewonnen met de doortrekking zal ruimschoots
tenietgedaan worden door de lokale files die zullen ontstaan als gevolg van dit plan. Huizen
en historische eiken aan de nu nog landelijke Arnhemseweg tussen Zevenaar en Duiven
zullen moeten wijken voor de aanleg van een vierbaansweg dwars door de woonwijken.
Navraag bij het verantwoordelijke pojectbureau ViA15 leert ons dat het beleid is van RWS
om een bestaande aansluiting te verwijderen als er een nieuwe aansluiting in de buurt komt.
De gemeente Zevenaar was hier al van op de hoogte, maar heeft de vergaande
consequenties onderschat.
Argus A15 vindt dat de omwonenden al genoeg hebben ingeleverd voor de komst van deze
nieuwe snelweg door het fraaie Liemerse landschap. Deskundigen zijn van mening dat de
Griethse Poort met een kleine aanpassing zonder problemen - voor het verkeer van en naar
Arnhem – kan worden gehandhaafd. RWS weigert echter tot nu toe mee te werken aan een
oplossing.
Met deze actie willen we bewoners en de lokale politiek waarschuwen voor wat ons allen
boven het hoofd hangt als deze plannen doorgaan. De komende tijd bereiden we samen met
hen vervolgacties voor om de druk op de politiek in Den Haag op te voeren om dit dreigend
knelpunt eindelijk serieus te nemen.
Voor meer informatie, neemt u contact op met één van de volgende bestuursleden:
Arjen Wintersen (arjen.wintersen@argus-a15.nl, 06 14921480)
Francis Bax (f.bax@argus-a15.nl, 06 44478503)

