Nieuws van Strijdbaar Angeren
Doortrekking A15:
Als Strijdbaar Angeren staan we voor een doortrekking van de A15 met respect voor
omwonenden, omgeving en natuur. We hebben, om dit te bereiken destijds een bezwaar
ingediend tegen het trace besluit zoals dat door Rijkswaterstaat was opgesteld.
Zoals ongetwijfeld bekend loopt de procedure nog steeds bij de Raad van State. De RvS
heeft om advies gevraagd bij het Europees Hof over hoe om te gaan met de
stikstofdepositie in met name Natura 2000-gebieden. Het Europees Hof heeft inmiddels
dat ( bindende) advies gegeven en was daarin zeer kritisch over het tracebesluit zoals
dat door Rijkswaterstaat is opgesteld.
In februari 2019 heeft de minister een gewijzigd Tracé Besluit doortrekking A15
vastgesteld.
Belangrijkste onderwerp bij die wijziging is de ontkoppeling van de doortrekking A15 van
de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Het doel van de minister daarbij is om de
procedure bij de RvS te versnellen. Waarom dit op deze wijze zo laat in het proces pas is
uitgevoerd, na ruim 1,5 jaar procederen, is bijzonder vreemd. Het doel van de minister is
dan ook op zijn minst twijfelachtig. Het lijkt er op om de uitspraak van het Europees Hof
op deze manier te omzeilen. Op basis van deze wijziging hebben we als Strijdbaar
Angeren ( i.s.m. Stichting Duurzaam A15) daarom een aanvullend beroepsschrift bij de
RVS ingediend.
De uitspraak van de RVS op onze bezwaarschriften zal, gezien de belastende uitspraak
van het Europese hof betreffende de stikstof aanpak door de Nederlandse overheid, nog
even op zich laten wachten. De reeds uitgestelde uitspraak naar eind 2019 zal mogelijk
niet gehaald worden waardoor we de uitspraak pas in het eerste kwartaal van 2020
kunnen verwachten.
Website:
Onze website www.strijdbaarangeren.nl is vernieuwd! Op onze nieuwe website kunt u
nog eens nalezen waar we als Strijdbaar Angeren voor staan en kunt u ook relevante
informatie lezen over de onderwerpen zoals we die als Strijdbaar Angeren volgen en
oppakken. Onderwerpen die ook op onze maandelijkse vergaderingen als agendapunt
uitgebreid behandeld worden. Daarnaast zijn er stukken in het archief terug te vinden
over de onderwerpen zoals die in de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd.
Contributie:
Binnenkort komen we bij onze leden weer langs om de contributie voor 2020 te innen.
De contributie houden we nog steeds op 1 euro per lid per jaar, zoals vastgesteld tijdens
onze jaarvergadering.
Bent u nog geen lid van Strijdbaar Angeren maar wilt u de inspanningen, om de
leefbaarheid in Angeren te behouden, ondersteunen, wordt dan lid!
Meld u aan via de website en “strijdt” met ons mee voor het behoud van de leefbaarheid
van ons mooie dorp. En dat voor 1 euro per jaar!

