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Onderwerp Rotonde Hellouw verzoek om medewerking aanleg 

 
 
Geachte gedeputeerde, 
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In het afgelopen decennium is er door de voormalige gemeente Neerijnen samen met de provincie Gelderland 

gewerkt aan een plan om de verkeersveiligheid op de N830 (Graaf Reinaldweg) ter hoogte van Hellouw te 

verbeteren. Hiervoor is op 10 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een rotonde te 

realiseren met gelijktijdige afsluiting van de Irenestraat en de Oudenhof op de N830. 

 

Nadat deze overeenkomst is gesloten is gebleken dat er onvoldoende draagvlak was voor de aanleg van een 

rotonde met drie aansluitingen en de afsluiting van de Oudenhof. Bij een herziening van de kosten raming bleken 

er tevens onvoldoende middelen beschikbaar in de gemeentelijke begroting. In de afgelopen jaren zijn daarom 

meerdere mogelijkheden onderzocht om het plan te verbeteren, het draagvlak te vergroten en de benodigde 

financiële middelen te begroten.  

 

Op 22 juli 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de Staten, leden van onze 

gemeenteraad en een aantal inwoners in het dorp Hellouw. De Statenleden hebben tijdens dit bezoek aan de 

inwoners en raadsleden toegezegd dat zij een breed gedragen andere oplossing voor een rotonde serieus in 

overweging willen nemen. Voorwaarde hierbij is wel dat de gemeente haar aandeel in de begroting opneemt. 

 

Inmiddels is er sprake van een breed gedragen oplossing. Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad een 

duidelijke voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een rotonde met vier aansluitingen, het afsluiten van de 

Irenestraat voor auto’s en het openhouden van de Oudenhof op de N830 bij Hellouw. De gemaakte keuze sluit aan 

op de wens en voorkeur van de inwoners van het dorp. In onze begroting zijn ook voldoende middelen 

opgenomen om het gemeentelijke aandeel te bekostigen. 
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Graag gaan wij met u in gesprek om de destijds gesloten overeenkomst aan te passen en de rotonde te 

realiseren. Met vertrouwen zien wij graag uw uitnodiging hiervoor tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de loco secretaris, de burgemeester, 

  

Philip Bosman Servaas Stoop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


