Dag Gilles Tebrunsvelt,
Dank voor uw mail.
Inmiddels is de mail doorgezet naar de verantwoordelijke wethouder de heer J.H. de Vreede.
Fijne dag nog.
Met vriendelijke groet,
Trudi van Heumen
bestuurssecretaresse.
T: 14 0418 63 8412
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,vrijdagochtend
Gemeente Maasdriel
Kerkstraat 45
T: 14 0418
F: 0418 63 88 00
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel
E: info@maasdriel.nl
I: www.maasdriel.nl
————————————————————————————————————————————
Geachte heer Tebrunsvelt,
Hartelijk dank voor uw mail. Deze is door u bij alle Statenleden in hun eigen mailbox bezorgd.
Graag informeer ik u over wat de griffie met uw bericht doet.
De griffie plaatst uw brief in het Stateninformatiesysteem op onze website www.gelderland.nl/
stateninformatie. U kunt uw brief terugvinden onder nummer PS2021-196.
Iedereen kan via onze website uw brief lezen. Wij zorgen er daarom voor dat uw contactgegevens
en persoonlijke informatie onleesbaar zijn. Heeft u bezwaar tegen plaatsen van uw brief op onze
website? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de griffie.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bob Roelofs
griffier
———————————————————————————————————————————
Beste Gilles
Dank voor je verhaal en informatie. Ik zal het zeker meenemen in de besluitvorming en afweging.
Voor vragen kunt u me nog bellen.
Hgr Michiel Philippart
GL Noord-Brabant

Geachte heer Tebrunsvelt,
Beste Waardenburgers,
Goed dat u uw zorgen met ons deelt. Dank ook voor het delen van eventuele oplossingsrichtingen.
Bij verbreding van de A2 zou de leefbaarheid naast de huidige geluidswal inderdaad in het geding
komen. Goed om dit aspect mee te nemen bij de beoordeling van de plannen voor deze verbreding!
De leefbaarheid van Waardenburg moet behouden blijven.
Met vriendelijke groet,
Hans Maljaars
Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer
———————————————————————————————————————————Geachte heer Tebrunsvelt,
Wij danken u voor het toezenden van de brochure en hebben hier kennis van genomen. Wij kunnen
ons uw zorgen goed voorstellen.
Onze belangen in het project worden behartigd door Regio Rivierenland, zij is één van de partners
in het Programma A2. Wij begrijpen dat u al in gesprek bent met de gemeente West Betuwe en de
omgevingsmanager / het projectteam van de A2. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en
trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op met de Rivierenlandse gemeenten. Wij brengen middels
diverse adviesgroepen en gesprekken de regionale belangen voor het voetlicht, waaronder de
gevolgen voor leefbaarheid van onze inwoners.
Wij vertrouwen erop dat betreffende verantwoordelijke partijen uw belangen meewegen in het
project.
Met vriendelijke groet,
Marieke Renders
Beleidsmedewerker verkeer
Gemeente Zaltbommel
————————————————————————————————————————————
Geachte heer,
Hartelijk dank voor uw mail. Zoals op 17 maart 2021 telefonisch met u besproken hebben wij deze
in goede orde ontvangen. Wij hebben u in dit telefoongesprek de procedure van ontvangst van
ingekomen stukken toegelicht. Uw mail wordt zoals met u besproken ter beschikking gesteld aan
alle Statenleden. Dat gebeurt via een papierloze vergaderapp. Daarnaast wordt uw mail
gepubliceerd op de openbare site: www.brabant.nl. U heeft telefonisch toestemming gegeven voor
deze publicatie.
Uw brief wordt toegevoegd aan de Lijst Ingekomen Stukken voor Provinciale Staten en op de
agenda geplaatst voor de agendavergadering van 19 april 2021. De agendavergadering bestaat uit
alle fractievoorzitters. Zij bereidt onder meer themabijeenkomsten en vergaderingen van Provinciale
Staten procedureel voor. Ook adviseert de agendavergadering over de afhandeling van ingekomen
stukken.

Geachte heer Tebrunsvelt,
Hartelijk dank voor het toesturen van de brochure. U heeft er duidelijk werk in gestoken, en de
boodschap is duidelijk.
Als Partij voor de Dieren zijn wij sowieso tegen meert asfalt. In het kader van m.n. de klimaat- en
stikstofcrisis zullen we naar minder verkeersbewegingen toe moeten, om de CO2- en
stikstofuitstoot te verminderen. We doen op dit onderwerp regelmatig voorstellen in Provinciale
Staten (PS), zoals:
> https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-extra-inzet-op-thuiswerken
> https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-extra-asfalt-tot-gevolgen-covid-19crisis-voor-doorstroming-duidelijk-zijn
> https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-meer-co2-reductie-door-minderuitgaven
De leefbaarheid van omwonenden, zoals in dit geval de bewoners van Waardenburg, is voor ons
reden te meer om tegen verbreding van de A2 te zijn. Helaas hecht een meerderheid van PS meer
waarde aan doorstroming van het verkeer, dan aan de belangen rond klimaat, milieu, natuur,
volksgezondheid en leefbaarheid. We hopen daarom dat uw brochure ook door de andere partijen
de aandacht krijgt die het verdient, bij de besluiten die PS gaan nemen op dit dossier.
Met vriendelijke groet,
Bart Kuijer
Fractievolger Partij voor de Dieren Gelderland
————————————————————————————————————————————
Geachte heer Tebrunsvelt,
Hartelijk dank voor uw mail aan D66.
Goed dat u uw zorgen met ons deelt. Ik heb uw zorgen doorgezet naar de beleidsmedewerkers die
over dit onderwerp gaan, zodat zij dit ook mee kunnen nemen.
Mochten zij nog verdere vragen hebben, dan zullen ze dat zeker laten weten.
Nogmaals dank voor uw mail!
Met vriendelijke groet,
Hester van Soest
Medewerker webcare en publieksvoorlichting
D66-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 | E h.vsoest@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
————————————————————————————————————————————
Geachte heer/ mevrouw Tebrunsvelt,
Hartelijk dank voor uw bericht aan de Tweede Kamerfractie van de VVD.
Allereerst willen wij uw bedanken voor uw felicitatie aan de VVD, wij waarderen dit enorm.
Wij waarderen het zeer dat u de tijd heeft genomen om ons een bericht te sturen over dit
onderwerp. Wij zullen uw suggestie meenemen en doorgeven aan het desbetreffende Kamerlid.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geachte heer Tebrunsvelt,
Namens mevrouw van den Hil wil ik u danken voor uw mail. Zij heeft de inhoud tot zich genomen,
maar voor een reactie heb ik uw bericht doorgestuurd naar Peter de Groot. Hij is woordvoerder
namens de VVD-fractie op dit terrein.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Hendrikx
Medewerker van Jacqueline van den Hil, lid VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 1A, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

————————————————————————————————————————————
Beste Gilles,
Allereerst wil ik u namens de leden van onze fractie danken voor de felicitaties.
Ik heb uw bericht aandachtig gelezen en voorgelegd aan Tweede Kamerlid Van Baarle. Bij deze wil
ik u dan ook informeren dat dhr. Van Baarle kennis heeft genomen van uw bericht en de situatie.
Met vriendelijke groet,
Rayman, S. (Semih)
Beleidsmedewerker
& Persoonlijke Medewerker Tweede Kamerlid Stephan van Baarle
DENK
Tweede Kamer der Staten-Generaal
————————————————————————————————————————————
Bedankt voor je bericht, we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
KRU | Kerngroep Ring Utrecht
————————————————————————————————————————————
Beste Gilles,
Hartelijk dank voor het bericht aan Mahir Alkaya. Mahir ontvangt momenteel erg veel verzoeken en
heeft mij daarom gevraagd om u van antwoord te voorzien. Graag maak ik een digitale afspraak
met u om u de gelegenheid te bieden uw mail nader toe te lichten. Kunt u mij hiervoor een
datumvoorstel sturen?
Met vriendelijke groet,
Stijn Vat
Fractiemedewerker SP
Tweede Kamer der Staten-Generaal
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Geachte heer Tebrunsvelt,
Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat ontvangen en
besproken.
De commissie heeft besloten dat er in uw brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het
commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op woensdag
16 juni 2021 van 13.00 tot 18.00 uur. De Kamerleden kunnen uw brief ter voorbereiding lezen.
Kamerleden maken zelf een keuze wat zij met de informatie doen en hoe zij de informatie gebruiken.
Mogelijk zal dit commissiedebat worden afgerond met een heel kort plenair debat.
Het commissiedebat is openbaar. U kunt het live volgen via www.tweedekamer.nl of onze app Debat
Direct. U kunt het debat ook terugkijken via https://debatgemist.tweedekamer.nl.
Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.

Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

J. Rijkers
N.B. De agenda van de Tweede Kamer wijzigt regelmatig als gevolg van actuele ontwikkelingen.
Daardoor kan het voorkomen dat debatten moeten worden verzet of geannuleerd, soms ook op
korte termijn. Houdt u daarom de website van de Tweede Kamer goed in de gaten voor de laatste
wijzigingen.
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