
Beste "Griffie", 
 
Afgelopen woensdag heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de rotonde in Hellouw. De 3 
varianten zijn gepresenteerd, waarvoor dank! Persoonlijk ben ik erg blij met variant 2 waarbij: 
1. een vierde poot wordt aangelegd voor het verkeer van en naar de polder - Hellouw   
     centrum, 
2. de Oudenhof open blijft voor het verkeer vanaf Haaften zodat: 
    - de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn bij calamiteiten en niet over de rotonde  
       of de Waalbandijk naar Hellouw behoeven, 
   -  alle bewoners van de "nieuwe" nieuwbouw naar huis kunnen, zonder door de  
      hoofdstraat van Hellouw te rijden. 
 
Helaas was het niet mogelijk om kanttekeningen/aanvullingen te plaatsen op de antwoordstrook. 
Graag wil ik nog een toevoeging doen bij variant 2. Een fietspad rond de rotonde zou het geheel pas 
echt veilig maken. Het einde van de Irenestraat, gezien vanuit de polder (dus bij de oversteek van de 
Graaf Reinaldweg), zou afgesloten kunnen worden door het graven van een sloot. Er zou 
eventueel  een mogelijkheid voor voetgangers kunnen zijn, maar dat is niet echt noodzakelijk, want 
als je van wandelen houdt, kun je ook over de vierde poot naar Hellouw wandelen. 
Fietsers van en naar de polder moeten dan over de rotonde en over de vierde poot fietsen en dat is 
het meest veilig. 
 
Indien de oversteek van de Irenestraat over de Graaf Reinaldweg open blijft, gaan fietsers daar zeker 
oversteken. De jonge jeugd, maar ook andere leeftijdsgroepen kiezen nou eenmaal voor de kortste 
weg. Het autoverkeer van de Graaf Reinaldweg heeft oog voor de rotonde bij aankomst en bij het 
verlaten van de rotonde gaat men snelheid maken. Er zal dus minder alertheid zijn voor de oversteek 
van fietsers, omdat men daar geen verkeer meer verwacht. In de toekomst komen er meer 
elektrische auto's, waardoor geluidloos verkeer de fietsers minder alert maakt.  
 
En als laatste plaats ik graag nogmaal mijn opmerking over de hulpdiensten. Zij moeten, bij het 
afsluiten van de Oudenhof (variant 1), via de Rotonde (of de Waalbandijk) Hellouw centrum 
bereiken. Dat is een flinke omweg en er zijn nou eenmaal incidenten, waarbij het om tijdig handelen 
gaat, die kennen we vrijwel allemaal.  
 
Bij deze wil ik graag nog een beroep doen op: 
- een fietspad rond de rotonde, 
- het afsluiten van de Irenestraat vanuit de polder bij de Graaf Reinaldweg d.m.v. een  
   slootje. 
- het openhouden van de Oudenhof vanuit Haaften om bereikbaar te blijven voor de  
   hulpdiensten en voor het verkeer vanuit Haaften dat naar de "nieuwe" nieuw gaat.  
 
En dan hebben we er in samen (gemeente en dorp) alles aan gedaan om Hellouw zo veilig mogelijk te 
maken. 
 
Ik hoop dat deze email met aanvullingen/opmerkingen meegenomen kan worden in het voorstel 
voor de gemeenteraad. 
 
Mochten er vragen zijn, dan licht ik die graag toe. 
 
Hartelijk dank en groet, 
 


