
 
 
 

Varsselder-Veldhunten, 4 november 2017 

Onderwerp: aanpassingen N817 Ulft - Gendringen 

 

Geachte gemeenteraad en college van B&W, 

 

Als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder – Veldhunten (VDVV) hebben we de brief (kenmerk 

17uit6504) verstuurd door het college van B&W, d.d. 17 augustus 2017 aan het College van 

Gedeputeerde Staten gelezen. We zijn blij dat deze brief is verzonden, maar zijn kritisch of en welk 

resultaat deze brief zal brengen. Een bezwaar dat we al eerder in dit proces uitten. Tot nu toe 

moeten we dan ook constateren dat we n.a.v. de door B&W verstuurde brief aan het College van 

Gedeputeerde Staten nog geen enkele reactie hebben mogen ontvangen. 

 

Vanuit de provincie is ons in een eerder stadium al duidelijk te verstaan gegeven dat niet zij, maar de 

gemeente ons aanspreekpunt is. Dit komt overeen met beeld dat wij hebben door het voeren van de 

diverse gesprekken op ambtelijk niveau, maar zeer zeker ook in onze gesprekken met de 

verantwoordelijk wethouders. Onder andere een door ons gerealiseerde presentatie bij het 

Plattelandsparlement (februari 2017) was gebaseerd op de steun van en in overleg met de betrokken 

wethouders. De brief zoals nu verstuurd aan College van Gedeputeerde Staten wekt minimaal de 

suggestie dat de steun van de B&W voor ons standpunt ontbreekt. De ”Reactienota 

inloopbijeenkomst 23-11-2016” door provincie Gelderland is samenwerking met de gemeente Oude 

IJsselstreek versterkt dit gevoel. 

 

Onze visie op de plannen en voortgang 

De noodzaak voor de rotonde N817/Het Goor stellen we niet ter discussie. Maar de oplossing van de 

veilige oversteek zoals die nu wordt voorgesteld ter hoogte van de Hoofdstraat is voor kwetsbare 

groepen als zeer onveilig te bestempelen. Daarnaast zal het toenemende autoverkeer door het dorp 

tot onveilige situaties leiden. Door ons geraadpleegde verkeersdeskundigen onderstrepen dit. 

Wij zien het liefst dat het proces en de voorgestelde plannen nog eens goed onder de loep worden 

genomen en erin gezamenlijkheid, met alle betrokken partijen, gekeken wordt naar de beste 

oplossing.                                  

 

Daarom zouden wij graag het standpunt van elke fractie binnen de raad ontvangen op het huidige 

plan en onderstaande vragen met betrekking tot de gang van zaken: 

 Waarom is er vanuit de gemeente gekozen voor de koppeling tussen de realisatie “rotonde 
N817/Het Goor” en afsluiting van Hoofdstraat voor autoverkeer?  

 Het bovenstaand genoemde plan al in 2008 door de beleidsmedewerker verkeer, in een 
overleg met VDVV is voorgesteld. Destijds is ook al door VDVV aangegeven dit geen oplossing 
te vinden. Waarom heeft er tussen 2008 en 2016 geen enkele vorm van overleg 
plaatsgevonden tussen gemeente en VDVV over dit onderwerp?     

  “In overleg met de gemeente Oude IJsselstreek en de regiopolitie Noord -Oost Gelderland 
zijn in 2016 schetsontwerpen gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen om de knelpunten 



 
 

aan te pakken.” (citaat Reactienota d.d 08-02-2017 ). Waarom heeft er in deze fase geen 
overleg met VDVV plaatsgevonden? 

 
Het college van B&W willen wij vragen om officieel te reageren op onze bovengenoemde punten 
met een kopie hiervan aan alle fracties in de gemeenteraad.           
 
Vervolg 

Op basis van uw reactie op deze brief zullen wij onze vervolgstappen afstemmen.    

Als belangenvereniging zouden we het betreuren dat dit gaat leiden tot een verder moeizaam 

(juridisch) procesverloop.  Als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten zullen we ons in 

ieder geval niet neerleggen bij het huidige plan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens bestuur Vereniging Dorpsbelangen Varsselder – Veldhunten, 

Joris ten Have                                                                                                                                                                      

Wim Klompenhouwer 

 


