Van: naam bekend bij de griffie
Verzonden: zaterdag 20 maart 2021 09:21
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>
Onderwerp: Vragen betreft Rotonde Hellouw
Goedemorgen,
Aanvullend mijn vragen voor de beeldvormende vergadering van aankomende dinsdag.
Dat dit proces al te lang duurt, mag voor iedereen duidelijk zijn. In 2016 was de gemeente unaniem
akkoord om mee te werken met de rotonde. ‘De rotonde zou er komen!’ Niks is minder waar helaas..
Nu 5 jaar later hebben we nog steeds niks. Noch de veiligheid op de kruising of verbetering qua
leefbaarheid aan de Irenestraat.
Mijn vragen naar aanleiding van bovenstaand:
1.) Wat wordt er gedaan om de leefbaarheid aan de Irenestraat te verbeteren? Niet afsluiten lost niks
op. De enorme hoeveelheid auto’s en smalle straat ervaren we als enorme overlast en trillingen in huis.
Daarnaast kunnen kinderen hier niet veilig naar schoollopen.
2. ) Waarom wordt er geen verantwoordelijkheid vanuit de gemeente genomen? Er is afgelopen jaar
tevens een presentatie geweest van Patrick van Oostveen met als conclusie dat de locatie Korfgraaf
de beste keuze zou zijn. Het volk heeft al een paar keer benoemd dat die Rotonde er moet komen.
Daar was iedereen mee eens! Toen kwam opeen de regeling van minimaal 500 adressen, wat
overigens meer een advies is als wet. Op de avond met de Statenleden, was overigens niemand hier
van op de hoogte. Echter dit ellenlange proces neemt de geloofwaardigheid af.
Iedereen die ik gesproken heb geeft als antwoord: ‘Oohh.. Ja dat zou fijn zijn. Maar er gaat toch nooit
een rotonde komen. Hier zijn ze al zo lang mee bezig…’
Feiten zijn:
 Situatie op het kruispunt is onveilig; (Voor degene die het hebben gemist: Aflevering 5 “De
gevaarlijkste wegen van Nederland” 8 juli jl. van SBS6). Afgelopen maand had ik weer een
situatie dat ik zonder pardon stil stond op de provinciale weg gezien er auto’s aan het wachten
waren om Hellouw in te rijden.
 Sinds wij hier wonen zo’n vijf jaar nu. Hebben we helaas 4 ongelukken meegemaakt.
 Aanvullend Leefbaarheid in de Irenestraat is slecht. Regelmatig oponthoud in de staat en
trillingen in huis. De statenleden reageerde ook verbijsterd dat dit de dorpsentree is: ‘Is dit dé
dorpsentree? Wat nauw en wat een geslinger, zo gaven ze aan.’
Bijzonder dat in een dorp met slechts 1000 inwoners zoveel vertraging kan ontstaan. In de
zomer hebben we bizarre piekmomenten met alle speedboten die door de straat komen.
3.) Hoeveel budget is er beschikbaar?
Is er een mogelijkheid als gemeente om te kijken om de rotonde door de ‘inwoners’ te laten aannemen.
Er worden bizar veel handige zzp-ers binnen de gemeente. Wellicht zou dit een prachtig inititief ook
kunnen zijn als gemeente zijnde.
4.) Hoeveel is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in Hellouw om de leefbaarheid te verbeteren?
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5. Wat is de visie betreft de uitbreiding en is hier nog een visie van? Omliggende dorpen worden
volgebouwd, terwijl onze vrienden Hellouw moeten verlaten om dat er geen woningen beschikbaar
zijn.
Al met al Hellouw is een mooi dorp waar je als gemeente trots op mag zijn! Laat het niet
verwaarlozen.

Met vriendelijke groet,

