
Gemeente Oude IJsselstreek

17uit16504
gemeente

Oude IJsselstreek

Provincie Gelderland
t.a.v. College van Gedeputeerde Staten
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Bezoekadres:

Staringstraat 25, Gendringen

Postbus 42

7Ũ80 AA Gendringen

Telefoon: (0315) 292 292

Fax: (0315) 292 293

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl

Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 17uit16504

Verzenddatum: 1 7 AUG 2017

Onderwerp: N817 Ulft-Gendringen

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Dit voorjaar is de provinciale N817-verkenning Ulft - Gendringen afgerond in het kader van 
trajectmanagement. In uw reactienota van 8 februari 2017 heeft u aangegeven dat er vanaf september 2017 
wordt gestart met de voorbereidingen om de werkzaamheden in 2019 uit te kunnen voeren.

Belangenvereniging
De Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten heeft bij ons aangegeven dat zij zich gedurende de 
N817-verkenning onvoldoende gehoord voelt. Hun bezwaren richten zich enerzijds op een moeizaam 
ervaren procesverloop en informatie-uitwisseling. Anderzijds op de beoogde (effecten van de) 
geslotenverklaring van de N817-aansluiting Hoofdstraat Varsselder (zie bijlage) voor gemotoriseerd verkeer.

Standpunt B&W
Uit de N817-verkenning is als grootste verkeersmaatregel naar voren gekomen dat de provincie en 
gemeente gezamenlijk een rotonde willen realiseren en financieren op de kruising N817 - 't Goor/ 
Varsselderseweg. Deze maatregel vinden wij erg belangrijk, omdat het een aanzienlijke verbetering van de 
verkeersveiligheid ter plaatse betekent. Wij verzoeken u dan ook de rotonde zo spoedig mogelijk te 
realiseren.

Als voorwaarde voor realisatie van de rotonde heeft u besloten om deze rotonde ‘te koppelen’ aan het 
gesloten verklaren van de N817-aansluiting Hoofdstraat Varsselder voor gemotoriseerd verkeer. Wij 
verzoeken u om mogelijke alternatieven hiervoor goed te onderzoeken. Mocht u daarna alsnog uitkomen op 
het gesloten verklaren van de N817-aansluiting Hoofdstraat Varsselder voor gemotoriseerd verkeer, dan zult 
u hiervoor de verplichte verkeersbesluit-procedures moeten doorlopen.

Verzoek
Wij zouden het echter betreuren dat een moeizaam ervaren procesverloop (vanuit de optiek van de 
belangenvereniging) tot een verder moeizaam (juridisch) procesverloop in de toekomst zal leiden. Daarom 
verzoeken wij u om (voorafgaand aan het nemen van verkeersbesluiten) in gesprek te treden met de 
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten. Deze vorm van inwonersparticipatie kan ons inziens 
leiden tot alternatieve oplossingen, zorgen voor meer wederzijds begrip en bezwaren wegnemen.



In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Met vriéndelijke groet,
lOuder:

-Mévrouw Mil.F. Verstappen 
secretaris

De heer O.E.T. van Dijk 
burgemeester
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