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`De aanleg van A4 Zuid is echt niet ver weg'
Vanaf vandaag staat er langs de rotonde van de Randweg bij Oud-Beijerland een nieuw protestbord
tegen de mogelijke komst van de A4 Zuid. Maar niet voordat het vanochtend eerst is getoond aan
het gemeentebestuur tijdens hun fietstocht door de Zoomwijck en Spuioeverwijk in het dorp, vertelt
Lily Venema van de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap.
Vanwaar een nieuw bord?
,,Het oude is wel erg aan vervanging toe.''
Vindt u het zo erg?
,,Nou het bladdert behoorlijk af en heeft duidelijk dienst gedaan. Mensen beginnen opmerkingen te
maken. `Jullie mogen wel eens een nieuw bord plaatsen', wordt er gezegd.''
Oh ja, dan wordt het tijd.
,,Ja. Die opmerkingen zijn daarnaast natuurlijk ook een teken dat het bord wordt gezien. Dat is mooi.
De plannen voor de A4 Zuid leven behoorlijk hier in het gebied. Uit onderzoek blijkt dat het geluid
van het verkeer tot in de kern van Oud-Beijerland te horen zal zijn. Wij vrezen dat gezien de
ontwikkelingen - door de aanleg van de Blankenburgtunnel zal de druk op de A15 en A29 toenemen de aanleg van de A4 echt niet ver weg is.''
U ziet het somber in?
,,Best wel, ja. Zeker gezien de houding van de gemeentebesturen, vooral die hier in Oud-Beijerland.
Eigenlijk kan je uit het regionaal verkeer en vervoersplan opmaken dat het gemeentebestuur het wel
goed vindt. Mits Oud-Beijerland maar een op- en afrit krijgt, laat de wethouder al weten.
Nou, die staan echt niet gepland hoor. We hebben straks wel de lasten, maar niet de lusten. De weg
is volgens ons ook nog eens overbodig.''
Want?
,,Het autoverkeer neemt af. We zien het nut van de aanleg daarom niet in.''
Reden genoeg dus voor een nieuw bord?
,,Inderdaad. We willen graag aandacht blijven vragen. Vandaar dat we vandaag bij het winkelcentrum
in de Zoomwijck, bij het begin van de fietstoer, het nieuwe bord tonen.''

