
Niersdalbrug  
 
De VVD fractie Gennep heeft schriftelijke vragen gesteld over wat de afgelopen 10 jaar aan 
kosten zijn gemaakt om de Niersdalbrug te realiseren. De VVD probeert een beeld te creëren 
dat de Niersdalbrug belachelijk duur is en dat we er maar van af moeten zien in de gemeente 
Gennep. Indien u de echte informatie wilt (in plaats van de stemmingmakerij op 
www.vvdgennep.nl) , op de website van D66 Gennep kunt u de feitelijke antwoorden zien. 
www.d66gennep.nl 
 
Een journalist van de Gelderlander heeft vervolgens een analyse gemaakt en is tot de conclusie 
gekomen dat het toch wel erg duur wordt voor de armlastige gemeente Gennep. (artikel van Eric 
Reijnen Rutten op 2-10-2013).  Zoveel kosten voor een bruggetje. De journalist van de 
Gelderlander adviseert  de Gennepse bestuurders om de stekker er maar uit te trekken. Wat hij 
echt heeft geanalyseerd? De mening van de VVD? 
 
Het niveau van een dergelijk gedachtegang noem ik verdrietig. Een korte terugblik rondom de 
echte feitelijkheden: tijdens de eerste bijeenkomst over de plannen voor de Niersdalbrug in 
Ottersum zat zaal Pubben (geen familie overigens) hutjemutje vol. Op een handvol 
tegenstanders na was de zaal enthousiast over de plannen voor de nieuwe brug. En met dat 
inzicht, samen met alle wensen en adviezen, is de aldaar gepresenteerde kleine variant 
uitgebreid tot een grotere variant met aparte fiets en wandelstroken. Later bleek die variant 
helaas te kostbaar en ingewikkeld te worden. Vandaar dat in 2012 deze ontwikkeling is 
stopgezet en over is gegaan tot realisatie van een eenvoudigere Niersdalbrug.  
De afgelopen jaren heeft een klein clubje tegenstanders alles gedaan om de ontwikkeling van 
deze Niersdalbrug tegen te houden. Elke procedure-mogelijkheid, elke begrotingsbehandeling in 
de raad en bij iedere mogelijkheid zijn tegenstanders de besluitvorming, vergunningprocedure 
en realisatie aan het vertragen en bruuskeren. De VVD-actie met haar heel eigen berekeningen 
en beeldvorming is daar het zoveelste voorbeeld van.  
Juist daarom moeten we de rug recht houden. Het zou toch te gek zijn dat een relatief kleine 
groep mensen de dienst gaat uitmaken over wat we wel en niet willen. De tegenstanders 
hebben een gigantische prestigestrijd gevoerd om de Niersdalbrug te saboteren. De journalist 
bezigt al termen als "kroonjuwelen" waar we van af moeten. Onzin, en enkel stemmingmakerij.  
 
Iedereen roemt de bruggetjes over de Kendel en bij het Genneperhuis. Daar hebben we het 
over. Geen prestigeobjecten, maar een eenvoudige brug.  Dat is het correcte beeld. Lieve en 
eenvoudige bruggetjes waar iedereen lekker over kan wandelen en fietsen. Een verrijking voor 
ons mooie Niersdal. Een prettige wandelverbinding tussen Ottersum en Gennep. Een nieuw 
ommetje. Een veiligere en kortere verbinding voor scholieren die naar school fietsen. 
D66 wil hier geen prestigestrijd van maken. Maar wij wel willen een tegengeluid laten horen En 
hardop “Neen” zeggen tegen enkele tegenstanders die het hoogste woord willen hebben. En als 
er argumenten zijn om aanpassingen te doen of rekening met echte belangen te houden, dan 
moeten we dat doen. Maar niet meegaan in verzuurde berekeningen en achteraf-mekkerij.  
En Eric Reijnen Rutten:  als je een analyse maakt, doe dat dan ook. Te beginnen bij de 
krantenkop: “Niersdalbrug” heet de toekomstige brug. De Niersbrug ligt er (gelukkig) al heel 
lang. 
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