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T.a.v. de heer P.J. Wegdam 
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Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten 
Pastoor Balkstraat 2 
7076 AN Varsselder 
 
 
Betreft: zienswijze zaaknummer 2019-002842, N817 Rotonde en oversteekplaats in Ulft 
 
 
Varsselder, 6 mei 2019 
 
Geachte heer Wegdam, 

Hierbij maken wij bezwaar tegen het concept verkeersbesluit van 4 april 2019 met 
zaaknummer 2019-002842 betreffende N817 rotonde en oversteekplaats in Ulft en dan met 
name het onderdeel N817 solitaire (brom-)fietsoversteek Oude IJsselweg ter hoogte van de 
Hoofdstraat (kilometer 1,80), nader beschreven onder punt VII, VIII en IX. 

Bezwaren 
 
In de voorgenomen wegindeling is, naar onze mening, geenszins rekening gehouden met de 
waarborging van veiligheid voor het overstekende verkeer betreffende voetgangers, 
fietsers, bromfietsers. In het bijzonder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, 
ouderen met hulpmiddelen zoals een (elektrische) rolstoel, rollator en andere 
loophulpmiddelen, maar ook bakfietsen, kinderwagens en brommobielen. Het merendeel 
van voornoemde verkeersdeelnemers zal niet voldoende tijd hebben om veilig over te 
steken op de door u voorgestelde oversteek. , hetzij met slechts een middengeleider, hetzij 
met een zogenaamde fietssluis constructie. De N817 is een drukke provinciale weg waar 
zelfs bij de realisering van een middelgeleider onvoldoende mogelijkheden en ruimte wordt 
geboden voor een veilige oversteek. 
 
De plannen die nu voorliggen zijn al in 2008 al ontwikkeld en passen niet meer in de huidige 
situatie en die van de nabije toekomst. De oversteek wordt nu al meer gebruikt door fietsers 
en voetgangers omdat deze onderdeel is van het snelfietsroutenet en een verbindende 
fietsroute is voor de plaatsen Netterden, Azewijn en Varsselder-Veldhunten met Ulft en 
achterliggende plaatsen.  In de toekomst zal deze ook nog steeds meer gebruikt gaan 
worden, gezien er op steeds meer gebieden toenadering en samenwerking is; de scholen in 
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Ulft en Varsselder, en de uitwisselingsprojecten van de scholen onderling, alsmede de 
bezoeken van Ulftse scholen bij de groene belevingsruimte in Varsselder, de reeds in 2018 
gestarte samenwerking van de jeugdelftallen van voetbalvereniging GWVV, Ulftse Boys en 
NVC en de toekomstig ontwikkelingen op de locatie in Silvolde van het Almende college 
(sluiting locatie Ulft en nieuwbouw in Silvolde). Dit is daar mee ook in het belang van de 
leefbaarheid in het dorp! 
 
In het ontwerp verkeersbesluit wordt het volgende aangegeven: “de oversteekbaarheid van 
(brom-)fietsers is als knelpunt geconstateerd, met name de oversteekbaarheid ter hoogte 
van de Varsselderseweg / ‘t Goor en de Hoofdstraat.”  
 
Het knelpunt bij de Varsselderseweg/’t Goor wordt wel afdoende aangepast door een 
rotonde te realiseren waardoor de snelheid van motorvoertuigen wordt verlaagd en er voor 
fietsen een middengeleider wordt aangelegd. Bij de oversteek ter hoogte van de 
Hoofdstraat stelt u dat een middengeleider alleen voldoende is.  
Dit terwijl deze oversteek door meer fietsers gebruikt wordt dan de oversteek bij ‘t Goor en 
ook nog door meer kwetsbare groepen met een te verwachten groei in de toekomst. 
Daarnaast is de snelheid op dit punt met gemiddeld 80 km/u vele malen hoger dan bij een 
rotonde.  
 
Wij willen benadrukken dat we geen bezwaar maken tegen de aanleg van een rotonde bij ’t 
Goor, maar we vrezen onder andere voor een verhoging van de snelheid van het verkeer op 
het traject richting de Hoofdstraat, terwijl 15% van al het verkeer rijdt daar nu al te hard 
rijdt! (bron: https://www.gelderland.nl/geldersverkeer) U heeft dit zelf ook benoemd in het 
besluit: “De snelheid van het gemotoriseerd verkeer op de N817 is (te) hoog.”   
 
De voorgestelde plannen zorgen voor verbetering bij de oversteek N817/’t Goor, maar 
creëren juist nieuwe onveilige situaties bij de te realiseren fietsoversteek bij de Hoofdstraat. 
Daarnaast wordt er ook een nieuwe onveilige situatie gecreëerd door het ‘ontwerp 
verkeersbesluit zaaknummer 34038’ van de gemeente Oude IJsselstreek dat gekoppeld is 
aan dit ontwerp verkeersbesluit van de provincie.  Door een nieuwe ontsluiting van onze 
kern via de Varsselderseweg. Onze zienswijze omtrent laatstgenoemde punt vindt u als 
bijlage. Deze zienwijze is gezien de koppeling die u gemaakt heeft tussen de realisering van 
de rotonde en het afsluiten van de Hoofdstraat ook voor u van belang. 
 
In het conceptbesluit staat ook dat ‘De kern van het afsluiten van de Hoofdstraat is in eerste 
instantie het verminderen van het aantal aansluitingen op de N817’, maar nergens is er 
beargumenteerd waarom de keuze is gevallen op de Hoofdstraat en niet op andere 
aansluitingen op de N817 zoals de Vicarisweg richting Gendringen. 
 
Dringend verzoek 
 

https://www.gelderland.nl/geldersverkeer
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Met betrekking tot het gehele proces voorafgaand aan de voorgestelde plannen willen wij 
opmerken dat wij als belangenvereniging niet één keer direct met u in gesprek hebben 
kunnen gaan. De communicatie verliep volledig via de gemeente vanaf het moment dat uw 
projectleider bij een éénmalig directe communicatie per e-mail aangaf dat er onvoldoende 
draagvlak was vastgesteld na de inloopavond en de plannen volledig geschrapt zouden 
worden. (zie bijlage)  
 
Dit staat echter haaks op de reactienota die er volgde na deze avond. De aanpassingen aan 
de N817 hebben direct invloed op de verkeersveiligheid om en in onze kern en ook op de 
leefbaarheid. Dat wij als belangenvereniging en hiermee onze inwoners in dit proces 
nagenoeg niet erkend en gehoord zijn en er alleen óver ons gepraat is vinden wij absoluut 
onacceptabel. 
 
Concreet vinden wij de voorgestelde maatregelen van de provincie onvoldoende en zien 
graag een definitief veilige oplossing voor zowel ’t Goor in de vorm van een rotonde, als de 
oversteek van de Hoofdstraat in de vorm van een tunnel of een brug en het verkeer op de 
Varsselderseweg (zie zienswijze ontwerp verkeersbesluit gemeente). Iets wat alleen 
gerealiseerd kan worden, in onze ogen, wanneer er gedegen onderzoek wordt gedaan én er 
intensief contact en overleg is tussen provincie, gemeente en de directbetrokkenen! 
 
Onze zienswijze wordt door vele mensen uit alle betrokken plaatsen ondersteund getuige 
de petitie die wij gestart zijn en u ook kunt vinden op https://petities.nl/petitions/n817-
veilig-ja-maar-wel-in-overleg-met-ons-dorp?locale=nl. Ook scholenstichting Essentius en de 
samenwerkende voetbalverenigingen GWVV en UB ondersteunen nadrukkelijk voornoemde 
zienswijze. 
 
Wij hebben dan ook het dringend verzoek om open en constructief met u hierover in 
gesprek te gaan en willen ook graag, waar mogelijk, onze ondersteuning aanbieden om, 
waar het gaat over een veilige oversteek, te kijken naar de financiering van veilige 
alternatieven. 

Hoogachtend, 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
Wim Klompenhouwer 
 
 

https://petities.nl/petitions/n817-veilig-ja-maar-wel-in-overleg-met-ons-dorp?locale=nl
https://petities.nl/petitions/n817-veilig-ja-maar-wel-in-overleg-met-ons-dorp?locale=nl
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Bijlagen:  

- Zienswijze VDVV gemeentelijke ontwerp verkeersbesluit  
- E-Mail projectleider provincie m.b.t draagvlak en stoppen plannen. 

 
 


