
Geachte heer Goossens, 

 

Wij ontvingen uw brief over de rotonde Hellouw en constateren dat de gehele brief een 

voorkeur uitspreekt om de Oudenhof af te sluiten. 

De argumentatie in de gehele brief is subjectief en sturend geschreven. Sturend om de 

Oudenhof af te sluiten. Wij verwachten objectieve communicatie vanuit onze gemeente en 

maken bij deze al bezwaar tegen de inhoud van deze brief. 

 

Inmiddels wonen wij 5 jaar naar volle tevredenheid in Hellouw en gebruiken dagelijks (soms 

meerdere keren per dag) de Oudenhof om richting Graaf Reinaldweg en Korfgraaf te rijden. 

In deze 5 jaar is er nooit een ongeval op deze plek geweest en het getuigt van 

vooringenomenheid van enkele inwoners om deze geldverslindende operatie uberhaupt voor 

te stellen. 

Als men zich als normale verkeersdeelnemer gedraagt en gewoon oplet, kan men zonder 

toestanden veilig afslaan bij de Oudenhof. 

 

Vreemd om éénzelfde argument als zowel voor- als nadeel aan te geven bij Oudenhof open: 

Minder veilige route richting Haaften 

 

Financiële bijdrage provincie is onzeker, dus niet uitgesloten. Hoezo onzeker? graag uitleg cq 

toelichting op dit punt. 

Indien eea onzeker is, dan is argument dat totale kosten voor rekening gemeente zijn, 

vooralsnog onjuist. 

Argument dat "slechts" helft dorp rotonde zou gebruiken, is een drogreden want tenslotte is 

helft dorp erbij gebaat om Oudenhof open te houden en is het een voordeel (en geen nadeel) 

voor deze  dorpsbewoners cq Oudenhof gebruikers. 

 

Vragen cq opmerkingen: 

 

Blijft de huidige parallelweg Oudenhof richting Haaften en Herwijnen wel open voor auto's 

bij afsluiting Oudenhof? 

 

Waarom is financiële bijdrage provincie onzeker en niet uitgesloten? 

 

Waarom drukt de gemeente  dit reeds eerder afgewezen geldverspillende plan door terwijl 

voor 2,2 of 2,4 miljoen er genoeg andere urgentere zaken in de gemeente aangepakt kunnen 

worden? 

 

Het spreekt voor zich dat wij ons hierbij aanmelden om mee te kunnen praten 23 maart as. 

 

Wachtend op uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Inwoners, gegevens bekend bij griffie 


