
Lieve raad, college en anderen,  
 
Naar aanleiding van het krantenartikel ‘Snel duidelijkheid voor Hellouw’ - Kontakt woensdag 14 
juli 2021 kan ik het niet laten om toch nog even een reactie te sturen.  
 
Allereerst is het super fijn dat er eindelijk duidelijkheid gaat komen! Ik denk dat iedereen daar aan 
toe is. 


Via deze weg vraag ik graag een reactie van Gijsbert van de Water. Het is mooi om te lezen dat 
‘het anders moet’. U geeft aan dat het college meer moet opkomen voor de belangen van de 
inwoners. Helemaal mee eens! Echter als ik uw reactie lees, ben ik erg benieuwd waar u de 
volgende informatie vandaan haalt: En voor ‘Vele’ is dat geen rotonde. Tevens geeft u aan: 
Overweeg een veilige kruising met verkeerslichten. Ik mis hierin een duidelijke onderbouwing op 
uw stelling. Om uitspraken te doen als ‘Vele’ is het verstandig om feiten en cijfers te benoemen. 
Wij voelen ons hierdoor ongehoord. Daarnaast ben ik natuurlijk wel benieuwd op welke wijze u de 
belangen van de inwoners aan de Irenestraat, zowel Zuid als Noord wilt behartigen? Krijgen we 
dagelijks een file voor de deur als het stoplicht rood is, of als het groen is een hele optocht?


Zoals in de presentatie van Patrick van Oostveen (Verkeerskundige) naar voren is gekomen, is de 
Irenestraat erg smal en de kruising onveilig. Daarnaast gaven de Gelderse Statenleden bij hun 
bezoek ook aan dat ze verbaasd waren over onze ‘entree’ van het dorp. 


Zelf ben ik trotste inwoner van deze smalle, drukke Irenestraat Zuid, waar ik overigens met veel 
plezier woon. Ik benadruk graag dat voor mij de Veiligheid & Leefbaarheid voorop staat. Niet 
alleen op de oversteek, maar ook de leefbaarheid in onze straat. Het verkeer kan geen kant op, 
het is te smal. En bij zwaar verkeer als vrachtwagens, trekkers, auto’s met boten ed, dan staan de 
kopjes te trillen in de kast. Niet gek als je ziet dat ons huis letterlijk aan de straat staat. Nu het 
steeds drukker is geworden ben ik bang dat door deze trillingen ons huis gaat schuren of dat er 
een keer iemand tegen de gevel rijdt. Wie is hier verantwoordelijk voor? 


Nu weet ik niet of jullie ook de kleinere ongelukken rapporteren? Echter zijn er vanaf mei 2021 tot 
aan heden ook weer twee lullige ongelukken gebeurd op kruising Irenestraat / Parallelweg. Dit 
alleen al om aan te geven hoe onoverzichtelijk de huidige situatie is.  


Ik heb het eerder gevraagd, helaas nooit reactie op ontvangen. Wordt de visie van Hellouw ook 
hierin meegenomen? En is er überhaupt nog een visie? Diverse generaties hebben moeten 
uitwijken naar omliggende dorpen, wegens woningtekort. Dit was al ruim voor het landelijke 
probleem. Ik kan me nog herinneren dat op een avond met de provincie duidelijk werd dat de 
uitbreiding vanHellouw aan de westkant zou moeten plaatsvinden. Hier waren jullie collega’s van 
de provincie stellig in. Zou het niet een idee zijn om zoiets te combineren? Creëer ruimte voor een 
mooi woonwijkje met gecombineerde woningen: Koop, woon, huur, starters en senioren, vrije 
kavels.  

Nogmaals heel fijn dat er duidelijkheid gaat komen en ik vertrouw erop dat ook jullie het beste met 
Hellouw voor hebben. 

 
Geniet van het zonnetje en maak er wat moois van! 


Met vriendelijke groetjes,  
 
Tanja Erkel 
 
 
 

  
 
 


