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Beste inwoners van Heelweg en omstreken
Beste leden van het Heelwegs Belang.
Allereerst wensen wij als bestuur van Heelwegs Belang jullie allemaal een heel gelukkig en gezond
2022. Ondanks dat we op dit moment in een lockdown zitten, gaan wij ervan uit dat we dit jaar weer
de goede kant op gaan en elkaar weer kunnen begroeten en ontmoeten.
Als Heelwegs Belang gaan we ons weer sterk maken om mooie dingen voor elkaar te krijgen binnen
de Heelweg.
Helaas hebben wij ook verontrustend nieuws. Dit willen wij graag met jullie delen.

Noordtak van de Betuweroute.
Zoals we enige tijd geleden op onze site al hebben vermeld is de Noordtak weer onderwerp van
gesprek. Op dit moment is de Noordtak van de Betuwelijn weer uit de ijskast gehaald. Er is een
motie ingediend in de Tweede Kamer waarin is aangedrongen op een onderzoek naar de aanleg
hiervan. De motie gaat in tegen eerder gemaakte afspraken en beloften dat er geen onderzoek zal
komen separaat naar één specifieke variant. Deze motie is aangenomen. Wellicht hebben jullie dit
ook al gelezen in de kranten de afgelopen dagen.

Wat betekent dit concreet?
Dit betekent dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van de Noordtak. Er zijn verschillende
varianten, maar alleen de variant die door ons mooie gebied loopt wordt onderzocht. De uitkomsten
van dit onderzoek worden verwacht in het derde kwartaal van dit jaar. In de motie is gevraagd om
de uitkomsten al in het eerste kwartaal te delen, maar dat is niet haalbaar.

Wat doen wij als Heelwegs Belang?
Stichting Twenteroute Plus (zij hebben in de statuten opgenomen dat zij ook tegen de Noordtak zijn)
en Paul Wallerbos (raadslid in Oost Gelre) zijn bezig om buurtverenigingen, belangenorganisaties,
milieuclubs en vertegenwoordigers bij elkaar te brengen met als duidelijk doel: geen Noordtak van
de Betuweroute door onze regio.
Wij hebben ons hierbij aangesloten om gezamenlijk een vuist te maken tegen deze plannen.
Uiteraard blijven wij zelf ook actief op dit dossier zitten. Ook lokaal zullen wij duidelijk aangeven dat
de Noordtak voor ons geen optie is.
Als eerste stap hebben Paul Wallerbos en Heelwegs Belang een kort interview gegeven bij tv
Gelderland om onze zorgen uit te spreken. Zij zullen ook een interview houden met inwoners die
voorstander zijn van de Noordtak om een volledig beeld te geven. Maar wij hebben ons signaal ook
duidelijk afgegeven en zullen dat ook blijven doen!
Naar alle waarschijnlijkheid is de uitzending dinsdag 11 januari 2022 te zien.

We blijven jullie actief informeren.
We houden jullie op de hoogte via de Noordtak Dossier op www.heelweg.com en de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten, het bestuur van Heelwegs Belang.

