
 
 
Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie, 

Wij zijn blij dat wij vanavond in mogen spreken om onze zorgen en gedachten aan u kenbaar te kunnen 

maken met betrekking tot de voor dit jaar geplande werkzaamheden van de provincie aan N817 (Oude 

IJsselweg).  

Wij hebben in meerdere brieven, maar ook op een door ons georganiseerde avond in ’t Dorpshuus te 

Varsselder-Veldhunten al aan de partijen binnen de raad kenbaar gemaakt dat wij ontevreden zijn over de 

plannen die voorliggen. Plannen waarbij wij nauwelijks actief betrokken zijn geweest. In een op 31 juli 2018 

verstuurde e-mail is op chronologische volgorde en met als bijlagen alle brieven en e-mails de complete gang 

van zaken sinds 2016 aan alle fracties uitgelegd. Jammer genoeg hebben wij hierop weinig tot geen reacties 

mogen ontvangen. 

Vandaar dat wij vandaag deze kans nogmaals willen aangrijpen. 

Wij willen u in het kort de gang van zaken sinds 2016 uitleggen. In dat jaar werden wij door de 

desbetreffende verkeersambtenaar uitgenodigd voor een gesprek over de plannen voor de aanpassing van 

de N817. Tijdens dit gesprek is een oud plan uit 2008, zijnde het huidige plan, met ons besproken. Wij 

hebben toen aangegeven wat wij delen van dit plan niet acceptabel en veilig vonden. Eind van dat jaar werd 

uiteindelijk toch dit plan gepresenteerd aan ons en de inwoners op een door de provincie gehouden 

informatieavond. Na deze avond werden vele reacties aan de provincie gestuurd evenals onze reactie die 

gebaseerd was op input van de inwoners. Helaas had de provincie geen oor voor de reacties en zorgen. Er 

zijn weliswaar antwoorden gegeven in de zogenoemde reactienota, maar de plannen werden niet aangepast 

en ook was verder overleg niet mogelijk. 

Hierna is er in 1,5 jaar tijd meermaals gesproken met meerdere wethouders. Waar het college in eerste 

instantie aangaf achter ons te staan in onze wens om in gezamenlijkheid alternatieven te bespreken voor het 

gehele traject vanaf ´t Goor´ tot aan ´Vredegoor´, werd het college in een briefwisseling met GS gedwongen 

een keuze te maken: een rotonde bij ´t Goor en afsluiting van de Hoofdstraat bij Varsselder, of geen enkele 

aanpassing aan de N817. Een tussenoplossing waarbij wensen vanuit Varsselder meegenomen zouden 

worden, was geen optie. De noodzaak voor een rotonde bij ´t Goor staat wat ons betreft niet ter discussie, 

maar is volgens ons niet het enige dat de verkeersveiligheid op dit traject ten goede komt. De consequentie 

die de provincie hieraan verbindt door de Varsselderseweg als ontsluitingsweg aan te wijzen, is juist een 

verkeersonveilig alternatief! 

De provincie altijd volgehouden dat de gemeente achter de plannen stond en dat werd ons door deze keuze 

van het college duidelijk. In vele brieven en overleggen hebben we samen met de wethouder vervolgens nog 

wel geprobeerd om de provincie alsnog te overtuigen om te kijken naar veiligere alternatieven. Resultaat: 

een onveranderd plan.  

Maar wat zijn nou precies onze bezwaren en zorgen met betrekking tot de huidige plannen?  

1. Op de kruising van ’t Goor en de N817 zal een rotonde worden aangelegd. Gezien de hoeveelheid 

ongelukken is dit zeer wenselijk en wij ondersteunen dit ook van harte. Gekoppeld aan het 

aanleggen van deze rotonde is echter het afsluiten van de aansluiting van de Hoofdstraat op de 

N817 t.h.v. Varsselder voor gemotoriseerd verkeer. Gevolg hiervan is dat al het verkeer vanuit en 



 
 

richting Doetinchem via de Varsselderseweg zal worden geleid. De Varsselderseweg is ongeschikt als 

ontsluitingsweg. In de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” van het nationaal wetenschappelijk 

instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) wordt dit benadrukt. Op basis van deze visie 

voorzien wij ernstige ongevallen en een vergrote kans op ernstig letsel. De verkeersonveilige situatie 

bij de oversteek het Goor/Varsseldersweg wordt hiermee verplaatst naar de Varsselderseweg!  

 

De al jaren bekende verkeersproblematiek bij Slotermeer in de zomer zal het risico op ongevallen 

alleen maar vergroten. De geluidsarme grasbetonstenen die als oplossing worden aangedragen door 

de gemeente en provincie, zijn wat ons betreft slechts een manier om de weg te verbreden, de 

veiligheid van de medeweggebruikers wordt hiermee niet vergroot. 

 

2. Voor de oversteek vanuit de Hoofdstraat over de N817 richting de Bomenbuurt is een midden-

geleider gepland. Volgens een door ons geraadpleegd verkeersdeskundige niet meer van deze tijd en 

wordt dit als zeer onveilig beschouwd voor de oversteek van kwetsbare groepen.  Deze 

fietsoversteek, die onderdeel is van een doorlopende fietsroute, is onveilig voor jonge kinderen en 

jongeren, terwijl juist zij hier gebruik van maken en meer zullen gaan maken. Dit door de 

samenwerking van de school in Varsselder en in Ulft, de jeugdsamenwerking van 

voetbalverenigingen GWVV, NVC en UB en de nieuwbouw bij het Almende college in Silvolde.  

Bij het uitvoeren van het voorliggende plan, is het volgens ons een kwestie van tijd totdat: 

- Er een auto-ongeluk plaatsvindt op de Varsselderseweg 

- Er een fietsongeluk plaatsvindt op de nieuwe fietsoversteek Hoofdstraat-N817 

Wat zouden wij graag willen?  

Een goed alternatief voor de plannen aan de Varsselderseweg en de afsluiting van de Hoofdstraat, naast het 

aanleggen van een rotonde bij ´t Goor. Wat ons betreft zijn er meerdere opties mogelijk om de situaties 

veiliger te maken; een veilige oversteek d.m.v. van brug of tunnel of het éénrichting maken van bepaalde 

wegen. We willen dit graag in gezamenlijkheid bespreken, dat er mét ons gepraat wordt als 

directbetrokkenen en ervaringsdeskundigen en niet óver ons.  

Wij vragen daarom aan u om de plannen nog eens kritisch vanuit een toekomstperspectief te bekijken en 

ons als belanghebbende te betrekken bij het proces. Ook vanuit het perspectief van leefbaarheid is een 

veilige verkeerssituatie rondom ons dorp van essentieel belang, zodat inwoners zich veilig en bezoekers zich 

welkom voelen.  

Zoals de situatie nu voor ons ligt, is onze enige mogelijkheid om onze stem te laten horen een bezwaar aan 

te tekenen tegen het verkeerbesluit dat nog ingediend moet worden. Wij betreuren het echter dat dit de 

enige mogelijkheid lijkt om alsnog gehoord te worden in een proces dat al meer dan 10 jaar loopt. Maar wij 

zullen deze weg bewandelen als het moet, omdat het gaat om de veiligheid van uw en onze inwoners, onze 

kinderen, onze leefbaarheid en toekomst! 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 


