
Enkele vragen: 

1. Prioriteit 1 is veilige entree van het dorp en onveilige oversteek bij de Irenestraat er uit 

toch? Wat draagt deze nieuwe oversteek hieraan bij?? 

2. Overlast bewoners aan de Irenestraat / lastige entree (opstoppingen) ook een 

belangrijk item dat meegenomen zou worden. Bij optie 'Geen Rotonde' veranderd er 

dus niets aan deze problematiek! 

3. Wat is de visie voor uitbreiding van het dorp Hellouw voor de toekomst. Hiermee 

bedoel ik huizenbouw en welke richting (richting Herwijnen is volgens mij nu de 

huidige visie) 

4. Waarom afsluiting van de Oudenhof? Wanneer het oorspronkelijke plan 
aangehouden wordt, wat met behulp van externe begeleiding, stedenbouwkundige 
inbreng, etc. tot stand is gekomen, uitvoerig besproken  en gedeeld is met een groot 
deel van de inwoners (Plan Hellouw ontwikkeld vanuit Dorpen Groeien op Eigen 
Wijze) aangehouden wordt zal dit ook door het grootste deel van de inwoners 
geaccepteerd worden!! 

5. Waarom de eis van de provincie wel doorzetten in Hellouw terwijl eenzelfde eis in 
Herwijnen van tafel is gegaan na protesten vanuit de inwoners van Herwijnen?? 
Tellen de stemmen van de inwoners in Helllouw minder zwaar??? 

6. Voorstel was om de Irenestraat helemaal dicht te maken, ook geen oversteek en een voet-/ 
fietspad aan de noordzijde langs de provinciale weg (Graaf Reinaldweg) aan te leggen naar 
de nieuwe rotonde. Voor fietsers en voetgangers de meest veilige oversteek die je kunt 
maken!! 
Wanneer deze oversteek er helemaal uit gaat hebben we 1 rotonde en 1 ontsluiting aan de 
OudenHof in tegenstelling tot 1 rotonde en 2 koude oversteken waar we nu op uit zouden 
komen. 

7. Kostentechnisch hoeft er dan geen verbreding met tussenstrook gemaakt te worden. 
Wel extra kosten voor aanleg fiet/voetpad. 

8. Is er nog de mogelijkheid om de afslag aan de Oudenhof aan te passen. Geen 
afslagmogelijkheid vanuit richting Herwijnen en een invoegstrook richting Haaften?  

Algemene opmerking: Huidige ontsluiting is gezien gevaar, situatie voor aanwonenden 
Irenestraat en als dorpsaanzicht nu een aanfluiting en een serieus probleem dat ook serieus 
aangepakt mag worden naar al die jaren van inspanningen vanuit de inwoners van dit verder 
mooie dorp!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 


