Aan de gemeenteraad West Betuwe
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Datum: 27 april 2020

Onderwerp: Aandacht voor alternatief rotonde Hellouw.

Geachte gemeenteraadsleden,
Geachte heer van der Graaf,

Naar aanleiding van de brief van dorpsbelangen Hellouw over het besluit van B
en W, 7 april j.l. over de toekomstige rotonde aan de westzijde van Hellouw met
afsluiting Oudenhof aan de oostzijde – vraag ik u aandacht voor het volgende.
Situering
De rotonde wordt aan de verkeerde zijde van het dorp gesitueerd. De meeste
woningen zijn aan de oostzijde van Hellouw gelegen.
Verkeersonveiligheid school
Met de realisatie van de rotonde aan de westzijde zal het aantal verkeersbewegingen met de auto voor de school enorm toenemen. De verkeersonveiligheid bij de school wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Aanvullende
verkeersveiligheidsmaatregelen zijn dan noodzakelijk en kostbaar ofwel gaat de
gemeente West Betuwe veel extra geld kosten. Eventuele aanvullende
verkeersmaatregelen zijn op deze locatie lastig te realiseren. Er is geen ruimte
voor een minirotonde en een verkeersdrempel zal schade aan de omliggende
huizen (gedateerd rond 1900) gaan geven.
Hoek Waalbandijk/Korfgraaf
Bewoners die met de auto richting Haaften willen rijden zullen bij afsluiting van
de Oudenhof alternatieve routes verzinnen. Naar verwachting gaat men dan via
de Korfgraaf naar de Waalbandijk, Marijkestraat naar de rotonde Haaften.
Hierbij wordt de verkeersdruk met auto’s op de dijk groter. Andere optie de
parallelweg naast de provinciale weg zal veelvuldig gebruikt gaan worden om de
provinciale weg op een andere manier te bereiken.
Dorpsbelangen Hellouw
Hierbij wil ik informeren dat Dorpsbelangen Hellouw niet alle bewoners
vertegenwoordigt en staan niet achter de variant rotonde westzijde en afsluiting
oostzijde Hellouw. Indertijd is er een handtekeningenactie gehouden, welke 80%
van de bewoners heeft getekend.

Enquête
Een meerderheid van de bewoners heeft met de enquête laten weten
voorstander voor een rotonde aan de Oostzijde (Oudenhof) of rotonde Westzijde
met Oudenhof openhouden. Helaas heeft maar 20% van de bewoners deze
enquête ingevuld. Waarschijnlijk was deze brief niet voor alle bewoners duidelijk
geformuleerd. Zelf positieve ervaringen als een gemeente het concept
‘Begrijpelijk schrijven’ toepast. Hiermee kan een gemeente een grotere groep
bewoners bereiken.

Eerdere brief
In januari 2018 heb ik in een brief een aantal scenario’s ter overweging
voorgelegd. Na de ontvangstbevestiging heb ik tot op heden niets meer
vernomen. Deze brief als bijlage toegevoegd.

Tot slot
Alles overwegende wanneer gewenst is dat er een rotonde bij Hellouw moet
komen adviseer ik u deze aan de oostzijde (Oudenhof) te realiseren. Mocht u tot
besluit van een rotonde aan de westzijde van Hellouw komen hoop ik in belang
van de dorpskern met voorwaarde dat de oostelijke toegang Oudenhof open zal
blijven! Wanneer gewenst ben ik bereid mijn brief in de raad van 7 juni a.s. toe
te lichten.
Heel veel succes met deze belangrijke afwegingen.

Met vriendelijke groet,
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