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Hellendoorn, 7 september 2012 

Betreft: Noord-Zuidverbinding tracé dorp Hellendoorn 
Verzoek voor een second opinion van besluit 
afsluiting Schuilenburgerweg 

Geacht college en leden van de raad, 

Op ons verzoek, hebben wij op 3 augustus van dit jaar de resultaten ontvangen van 
het verkeersonderzoek. Het betreft een onderzoek over de verkeerstromen in het 
kader van de Noord-Zuidverbinding tracé dorp Hellendoorn wat eind 2005 heeft 
plaatsgevonden. Acht verschillende verkeersmodellen worden daarin belicht. 
De resultaten van dat onderzoek zijn allemaal gebaseerd op de zogenaamde 2a 
parallel variant. Dat is zoals u weet, het tracé dat achter de sportvelden langs loopt 
en voor boer Podt weer op de Kasteelstraat uitkomt. Vervolgens loopt het tot 
Schuilenburgerweg, en daar buigt de weg rechtsaf richting Marle .Bij de tweede 
waterleiding gaat het tracé weer linksaf richting de Ommerweg. Op basis hiervan 
heeft u de conclusie getrokken dat zowel de Schuilenburgerweg als de Ommerweg 
afgesloten dient te worden voor doorgaand verkeer. 

In het begin van dit jaar heeft u, in Cafe- Restaurant De Kroon, de definitieve plannen 
gepresenteerd van het tracé. In dat plan gaat de weg niet voor boer Podt langs, maar 
achter en over zijn terrein en gaat direct richting de tweede waterleiding. 
Wij verwachten dat door deze wijziging in het tracé er aanmerkelijke veranderingen 
komen in de verkeersstromen . Bij het oude model, kunnen wij ons voorstellen, dat 
als je niets doet, ( dus geen wegen afsluit) iedereen de route kiest via de 
Schuilenburgerweg- Ommerweg. In het nieuwe model, zal dat volgens ons 
beduidend minder zijn. 

Als bestuur van de wijk De Höfte zijn wij, op zijn zachts gezegd, niet gelukkig met uw 
besluit. 
Bewoners uit onze wijk kunnen dan straks namelijk alleen nog maar via een enorme 
'lus' om de wijk (Schuilenburgerweg- Ommerweg- Werminkserve) naar Nijverdal of 
via het centrum van Hellendoorn. Van de laatste route zal ons inziens waarschijnlijk 
het meest gebruik gemaakt worden. 
Hiermee wordt het centrum, waar de verkeersdrukte al zeer groot is, nog meer 
belast. Dit lijkt ons geen goede keuze. 
Wij verwachten ook dat door dit besluit minder mensen uit het dorp Hellendoorn 
gebruik zullen maken van de nieuwe rondweg, maar zullen kiezen voor de route over 
Ninaberlaan /de Joncheerlaan wanneer ze naar Nijverdal gaan. 

We vragen daarom aan u om uw besluit om een knip in de Schuilenburgerweg en 
Ommerweg te maken te heroverwegen. 



Wij stellen voor om in eerste instantie alle wegen open te houden. Bekijk daarna hoe 
de verkeerstromen gaan lopen. Volgens ons zijn er ook meerdere mogelijkheden om 
op deze tracé.s het doorgaande verkeer te ontmoedigen. Zoals bv. .het aanleggen 
van een 30 km zone. Het weren van vrachtverkeer enz. 

Kortom, wij doen een beroep op u, om middels een second opinion, nog eens 
kritisch te kijken naar de verkeersbewegingen in ons zonnige boerendorp. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van wijkvereniging De Höfte, 

W. Kleinjan vice voorzitter 

Contactadres: Dhr. W., Kleinjan De Marsjes 51, 7447 BZ Hellendoorn 

Een kopie van deze brief hebben wij verzonden naar de DorpsRaad Hellendoorn. 


