
Y Nagezonden schriftelijke reactie Rotonde Hellouw (8-6-2020) 

 

Van: Hans Breeman [mailto:ajm.breeman@gmail.com]  

Verzonden: maandag 8 juni 2020 07:43 

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 

CC: Aad Rodenburg <Aad.Rodenburg@WestBetuwe.nl> 

Onderwerp: Rotonde Hellouw 

 
Goedemorgen, 
 
Ik realiseer mij dat de e-mail te laat is, maar ik stuur hem voor de volledigheid toch nog maar 
door. Omdat de voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen een bericht aan mij doorstuurde 
vanaf de heer Rodenburg, zet ik u in de CC. 
 
Ik steun de beslissing voor een rotonde niet langer, gezien alle ontwikkelingen en de 
bijbehorende nadelen ervan. Onderstaand de e-mail die ik stuurde naar Dorpsbelangen 
Hellouw, naar aanleiding van hun brief richting de bewoners van Hellouw. Ondanks alle 
goede bedoelingen van deze vereniging, is het in mijn ogen een klein groepje mensen die over 
heel veel hoofden in het dorp heen praat. Daardoor ontstaat ten onrechte het idee dat men 
namens het dorp spreekt.  
 
Mijn beleving is dat het gros van de inwoners die rotonde helemaal niet zo belangrijk vindt. 
Natuurlijk is het veiliger, maar het is slechts een klein groepje mensen die er zoveel aandacht 
aan besteedt. Dat zagen we ook terug bij het aantal respondenten over de mogelijke locatie. 
Persoonlijk ervaar ik dat de Graaf Reinaldweg geen hele drukke provinciale weg is, waardoor 
de noodzaak voor een rotonde in mijn ogen helemaal niet zo hoog is.  
 
Daarnaast is één van de punten in het plan is om de Irenestraat af te sluiten, met als argument 
dat daar een beter leefbare situatie ontstaat. Die situatie zou echter nu al een stuk beter worden 
als de eigen bewoners ( ! ) van het dorp de 30 km/h zouden respecteren. Ik woon zelf in de 
Beatrixstraat en ervaar dagelijks dat bijna niemand zich daaraan houdt, ook de 
landbouwvoertuigen niet.  
 
Hoogstwaarschijnlijk zal mijn e-mail inhoudelijk niet meer meegenomen kunnen worden, 
maar ik wilde dit toch kenbaar maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Breeman  
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Geachte heer Vreeburg, 
 
Met verbazing heb ik het besluit van CB&W gelezen omtrent de plannen voor een rotonde in 
Hellouw. In alle eerdere plannen, inclusief de enquête die in 2018 werd gehouden onder 
inwoners, bleek de Korfgraaf de minst gewilde locatie te zijn. Deze kreeg ongeveer 25% van 
de stemmen, terwijl meer dan de helft voor de Oudenhof kiest en zelfs een deel helemaal geen 
rotonde wenst.  
 
Het feit dat vereniging Dorpsbelangen Hellouw steun geeft aan deze beslissing inclusief alle 
nadelen daarvan, vind ik zeer onwenselijk. Een duidelijker signaal dat zelfs de uitkomst van 
een enquête hiermee wordt genegeerd, kunt u niet geven. U probeert in uw brief vervolgens in 
te spelen op de noodzaak om als dorp achter de vereniging te gaan staan met betrekking tot 
alle openstaande punten: dat is natuurlijk de omgedraaide wereld. 
 
Door uit naam van vereniging Dorpsbelangen Hellouw te communiceren, wekt u de indruk bij 
gemeente en provincie dat u daarbij een groot deel van het dorp representeert. Ik heb daar 
mijn twijfels bij en zou graag willen weten hoeveel leden de vereniging eigenlijk kent. In de 
notulen zie ik telkens een handjevol mensen als aanwezigen, het lijkt me duidelijk dat u dit 
niet kunt presenteren als 'de mening van het dorp'. U geeft in de brief aan dat de beslissing 
van CB&W op 7 april niet opnieuw is besproken met de inwoners van Hellouw, omdat deze 
variant al eerder was afgewogen. U vergeet daarbij te vermelden dat die variant niet gewenst 
is (zie ook de uitslag van de enquête uit 2018). Dat geeft aan dat u vooral de beslissing voor 
een rotonde steunt, zelfs als die op de minst gewenste locatie komt en ook als dit veel nadelen 
en/of openstaande punten met zich meebrengt. Het is uw goed recht om die mening te hebben, 
maar u zou dit mijns inziens niet vanuit de vereniging Dorpsbelangen mogen communiceren. 
 
Mijn stem heb ik alle keren laten blijken in de verschillende vragenlijsten en de enquête. Ik 
ben van mening dat de huidige besluitvorming niet deugt en deze de belangen van het dorp 
juist niet dient. Een kopie van deze brief zal ik daarom ook adresseren aan de gemeenteraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
H. Breeman 
 


