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Vertraging oplevering combitunnel 

Geacht college en raad, 

Vandaag ontvingen we het bericht dat de bouw van de combitunnel ongeveer met een jaar 

vertraging opgeleverd gaat worden. De veiligheidseisen zijn na de slechte ervaringen met de tunnels 

bij Roermond in de A73 landelijk punt van discussie geworden en de minister heeft gemeend een 

nieuwe standaard te ontwikkelen. Onze fractie wil natuurlijk dat de unieke combitunnel dwars door 

Nijverdal gebouwd wordt volgens de laatste veiligheidsnormen, maar maakt zich ernstig zorgen over 

de gevoigen van een jaar vertraging voor bewoners rondom en passanten van dit bouwproject. 

Het is nu 2011 en nog tot ver in 2014 geconfronteerd te worden met slechte bereikbaarheid van het 

centrum van Nijverdal vanuit het noorden richting het zuiden en visa versa zorgt voor veel onrust en 

overlast voor bewoners en passanten. 

We vragen u ook dringend intensief met RWS te overleggen, hoe u bovenstaande knelpunten de 

komende jaren gaat aanpakken. Op dit moment zijn er slechts 2 van de oorspronkelijke 4 

beschikbare oversteekpunten (Joncheerelaan, Meijboomstraat, van der Muelenweg, Kruidenlaan) 

beschikbaar voor autoverkeer, wat zorgt voor opstopping en overlast. Volgens planning wordt in 

oktober 2011 de Kruidenlaan uit de roulatie gehaald en vervangen door een nieuwe aansluiting (N-Z 

verbinding) Wierdensestraat-Baron van Sternbachlaan. Wij vragen u bij RWS te pleiten voor een 

minimum aantal van 3 oversteekpunten, die tegelijk open zijn. Aangezien de oversteek 

Joncheerelaan volgens planning dicht blijft tot er een tunneldak op ligt en het westen van Nijverdal -

Hellendoorn alleen via grote omweg bereikt kan worden gaat onze voorkeur uit naar een tijdelijke 

verbinding aan de westzijde van de combitunnel, zoals nu al gebruikt wordt aan de Van der 

Muelenweg. 

We vragen u ook specifiek bij RWS te pleiten voor compensatie voor de bewoners in de 

Wilhelminawijk / Zeeheldenbuurt, die nu geconfronteerd worden met nog een extra jaar overlast. 

Gezien de zorg voor onze bewoners, vragen we u met spoed voor 24 maart te reageren via de mail, 

Namens Hellendooms Onafhankelijke Partij 

Dick Goossen, commissielid Grondgebied 

Henri Geugies, schaduwfractielid 

Marcel Stegeman, schaduwfractielid 

Johan Stuut, fractievoorzitter 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - brief HOP vertraging combitunnel 

Van: johan stuut <jgstuut@gmail.com> 
Aan: Gemeentebestuur Hellendoorn <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, Pim Knopper 

<P.Knopper@hellendoorn.nl> 
Datum: 17-3-2011 1:11 
Onderwerp: brief HOP vertraging combitunnel 
Bijlagen: combitunnel.docx 

Geacht college, beste Pim 

In de bijlage een brief met vragen over de vertraging van de oplevering combitunnel, 

Pim, wil jij 'm doorsturen aan de raad en commissieleden? 

mvg 
namens de fractie HOP 
Johan Stuut, 
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