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Betreft: voorstel van het College van B en W aan de raad voor uitstel
aanleg rondweg om Hulsen en Hellendoorn in 2014
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Hellendoorn, 10 juni 2013.
Geachte voorzitter,
College van B. en W.
leden van de commissie
ABZM,
Samenlevingszaken en
Grondgebied
Geachte aanwezigen,
Beloofd is beloofd!
Vol trots melde vorig jaar het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Hellendoorn dat met de aanleg van de weg om Hulsen en Hellendoorn gestart zou worden in
2014. N u een jaar later stelt u voor om de aanleg uit te stellen. Hoe moeten we dit rijmen
met een van de uitgangspunten zoals u in uw nota schrijft aan de leden van de raad op
bladzijde 4, "we w/7/en daarbij werken op basis van vertrouwen". Hoe denkt u dat nu ons
vertrouwen in u is. Het gaat niet om een kleinigheid, maar om de veiligheid en leefbaarheid
voor het dorp Hellendoorn. De leefbaarheid voor de aanwonenden van de Ninaberlaan, de
Reggeweg, de Kasteelstraat, de Schuilenburgerweg en de Ommererweg. We denken daarbij
vooral aan de geluidoverlast en aan de problematiek van fijnstof. Maar we denken ook aan
de veiligheid op de genoemde wegen en de vele gebruikers ervan zoals de leden en
jeugdleden van de voetbalvereniging Hellendoorn. In het seizoen 2013-2014 komen er weer
5 jeugdelftallen bij, deze zullen op de zaterdag aan de overkant van de weg moeten spelen.
Gelukkig zijn er nog geen ernstige ongevallen gebeurd. Laten we hopen dat het zo blijft,
want de cijfers van het aantal voertuigen die gebruik maken van het tracé lopen op tot 8 en
half duizend per etmaal.
Zoals we reeds opmerkten beloofd is beloofd. In 2001 is door uw gemeenteraad besloten om
in 2007 een rondweg aan te leggen om Hellendoorn heen. In 2005 is dit al een keer
uitgesteld tot 2010. N u stelt u voor het weer op te schuiven en de Noord-Zuidverbinding te
koppelen aan extra geld van de provincie. Erg jammer vinden wij het, dat we hierover geen
bericht van u hebt ontvangen maar dit moesten lezen in de krant. Jammer omdat de
contacten met u en uw vertegenwoordigers(lees ambtenaren) de afgelopen tijd juist zo
open en constructief waren.
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Geachte leden van de raad we begrijpen dat u voor een moeilijke keuze staat. Maar
vooraanstaande economen zeggen dat juist in crisistijd de overheid moet investeren. U bent
het die de economie weer op gang kunt brengen. Het is goed voor de werkgelegenheid en
vaak gunstig voor de prijs. De plannen zijn klaar, de voorbereidingen zijn reeds gestart. Het
geld , de 16,2 miljoen voor het project, is reeds gereserveerd. Kortom iedereen kan aan het
werk. Het gaat om een goed doel, namelijk om de veiligheid en leefbaarheid voor veel
inwoners van het dorp Hellendoorn. Gemeenteraad van Hellendoorn aan u is de keus, maar
wij zeggen beloofd is beloofd!
Tot slot hebben we 2 vragen:
1. We snappen niet hoe uitstel tot een structurele bezuiniging van 250.000 euro per
jaar kan leiden, kunt u ons dat uitleggen?
2. Wat gebeurt er als de provincie geen geld wil bijleggen?

Met vriendelijk groeten namens genoemde vertegenwoordigers
Gerard Mensink

beloofd
is
beloofd!!

Om maandag 10 juni hebben we, als belangengroep, gebruik gemaakt van het inspreeb"echt.
We hebben met de reactie "beloofd is beloofd" onze mening kenbaar gemaakt op de
bezuinigingsvoorstellen van College aan de Raad over de Noord-Zuidverbinding Hellendoorn- Hulsen
zoals die beschreven staan in de kadernota.
Op donderdag 13 juni hebben de fracties hun mening gegeven op deze nota en verhelderende vragen
gesteld.
Het College van B. en W. heeft bij monde van wethouder Beintema, op die avond een toelichting
gegeven op de bezuiniging op de Noord-Zuidverbinding. Met deze petitie "beloofd is beloofd deel 2 "
reageren wij weer op de uitleg van het College. Inmiddels is onze belangengroep uitgebreid met de
bewoners van de Reggeweg, Ninaberlaan en Ommerweg.

Hellendoorn 24 juni 2013.

Beloofd is beloofd deel 2
Geacht College van B en W en
leden van de Raad van de
Gemeente Hellendoorn,
Hoogst verbaasd zijn we over de uitleg die wethouder Beintema gaf namens het College van
B en W van de Gemeente Hellendoorn over de bezuinigingen op de Noord- Zuidverbinding
tracé Hellendoorn-Hulsen. Namelijk dat een deel van het tracé nog wordt uitgesteld tot
2021/2022.
Hoogst verbaasd zijn we omdat de wethouder 2 maanden geleden tijdens het overleg over de
aansluiting van het doip nog heeft verklaard dat de aanleg zeker doorging en dat het geld "op
de plank lag".
In een nota aan de leden van de Raad schrijft het College dat "we willen werken op basis van
vertrouwen". Hoe zou u zich als aanwonende/gebruiker van de huidige wegen voelen ?
Volgens de wethouder is er nog wel 3,5 miljoen beschikbaar voor knelpunten. Hierbij wordt
met name de Ola genoemd omdat aan dit bedrijf toezeggingen zijn gedaan. Dat vinden wij op
zich correct, maar aan de belanghebbenden, aanwonenden en inwoners van het dorp
Hellendoorn zijn ook toezeggingen gedaan. Of tellen de aanwonenden en inwoners nu niet
meer mee! Geheel onduidelijk blijft ook welke knelpunten er nog meer zijn waar wel al geld
voor beschikbaar is? Met deze onduidelijkheid wordt ons reageren of meedenken onmogelijk
gemaakt.
Verder verwacht het College geld binnen te halen via de provincie. Maar hoe groot is de kans
op het binnenhalen van deze gelden en wat nu als dat niet lukt? Leidt uitstel dan niet tot
afstel? Wij weten het niet!!
En hoe zit het met de 5 miljoen van de 16,2 miljoen die inmiddels al wel is uitgegeven, is dat
dan geen weggegooid geld?
Over de noodzaak van de Noord-Zuid is al veel en langdurig (20 jaar) gepraat. Maar
misschien is goed om nog weer in herinnering te brengen waar het om gaat. Het gaat om een
goede verbinding te maken tussen Noord(Ommen) en Zuid (Rijssen). Straks als de tunnel
gereed is, zal het verkeer niet meer via de Smidsweg, Joncheerelaan, Ninaberlaan rijden, maar
over de Boersingel, Van Sternbachlaan over Reggeweg, Kasteelstraat, Schuilenburgerweg,
Ommerweg (zie bijlagen).

Tot op de dag van vandaag rijden er iedere dag 8.500 voertuigen over een te smalle weg,
grotendeels zonder fietspaden, waaronder veel zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer.
Voor aanwonenden die op enkele meters van deze weg wonen erg bezwaarlijk, denkende
aan lawaai, fijnstof en veiligheid. De gevolgen van uitstel zijn voor de verkeersveiligheid van
de diverse woonwijken zo ook de nieuwe wijk Hellendoorn-Noord zeer ernstig.
Winkels, scholen en sportaccommodaties liggen allemaal in het dorp. Dat houdt in dat
dagelijks tientallen, zo niet honderden fietsende Hellendoorners de gevaarlijke oversteken
moeten maken. Zo worden dagelijks bij het kruispunt De Tonne de gekste capriolen
uitgehaald om veilig de overkant te bereiken. Iedere dag steken kinderen de Ommerweg en
Schuilenburgerweg over vele met maar ook vele zonder brigadiers.
We praten hier wel over de N 347. Gelukkig zijn er tot dusver nog geen ernstige
ongelukken gebeurd, maar bij na-ongelukken des te meer.(zie foto gemaakt op 20 juni 2013 ter
hoogte van Kasteelstraat 14)
College en Raad, u beslist over onze veiligheid, wij vragen u, maak een verstandige keuze.
Wij als Hellendoorners, aanwonenden en gebruikers van bedoelde wegen staan open voor
overleg. Praten willen we altijd, echter niet meer over uit/af/stel!!
En we willen niet zeuren,maar... in 2001 is beloofd dat het in 2007
in 2005 is beloofd dat het in 2010
in 2010 is beloofd dat het in 2015
in 2012 is beloofd dat gestart wordt in 2014 klaar in 2016
kortom:Beloofd is beloofd.
Namens: Dorpsraad Hellendoorn
voetbalvereniging Hellendoorn
bewoners Ommerweg,
bewoners Schuilenburgerweg,
bewoners Kasteelstraat Zuid,
bewoners Kasteelstraat Noord
bewoners Reggeweg en
bewoners Ninaberlaan.
Jan Haarhuis
Kasteelstraat 6
7447 A X Hellendoorn
tel 0548-655829
mailjanhaarhuis@home.nl
Gerard Mensink
De Marsjes 50
7447 B W Hellendoorn
tel 0548-656009
mail mensi446@ziggo.nl
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