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College van burgemeester en wethouders 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 
 
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten 
Pastoor Balkstraat 2 
7076 AN Varsselder 
 
Betreft: Zaaknummer 34038, afsluiting Hoofdstraat (Varsselder) voor motorvoertuigen 
tussen N817 en Varsselderseweg 
 
Varsselder, 6 mei 2019 
 
Geachte heer Stieber, 
 
Hierbij maken wij bezwaar tegen uw ontwerp verkeersbesluit van 3 april 2019 met 
zaaknummer 34038 betreffende de afsluiting Hoofdstraat (Varsselder) voor 
motorvoertuigen tussen N817 en Varsselderseweg en dan met name de door u en de 
provincie voorgestelde maatregelen onder punt 5, 6D en 6E die u benoemt onder 
‘Motivering en belangenafweging’. 
 
Bezwaren 
 
In de voorgenomen maatregelen onder punt 5 wordt geen rekening gehouden met de 
waarborging van veiligheid voor het overstekende verkeer betreffende voetgangers, fietsers, 
bromfietsers. In het bijzonder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen met 
hulpmiddelen zoals een (elektrische) rolstoel, rollator en andere loophulpmiddelen, maar 
ook bakfietsen, kinderwagens en brommobielen. Het merendeel van voornoemde 
verkeersdeelnemers zal niet voldoende tijd hebben om veilig over te steken op de door u 
voorgestelde oversteek. De N817 is een drukke provinciale weg waar zelfs bij de realisering 
van een middelgeleider onvoldoende mogelijkheden en ruimte wordt geboden voor een 
veilige oversteek. 
 
In de voorgenomen maatregelen onder punt 6D wordt geen rekening gehouden met de 
weginrichting van de Varsselderseweg. De al sinds jaren bekende parkeerproblematiek op 
deze weg ter hoogte van het recreatiepark. Er zijn discrepanties in de verkeerstellingen in 
het ontwerp verkeerbesluit met betrekking tot gemotoriseerd vervoer te vinden op de 
Varsselderseweg. De mechanische telling laat 300 voertuigen per etmaal zien terwijl de 
visuele telling, die gebruikt wordt om het nieuw totaal aantal gebruikers vast te stellen, 60 
voertuigen laat zien. Er zijn dus verschillende tellingen gebruikt, maar de vraag is welke juist 
is en van toepassing is en over welke toename en aantallen er nu gesproken wordt. Hiertoe 
bent u echter voor de wet wel verplicht: In het kader van een zorgvuldige besluitvorming 
dient het bestuursorgaan eveneens onderzoek te verrichten naar mogelijke nadelige 
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gevolgen van de desbetreffende maatregel (vgl. KB 19 mei 1995, AB 1995, 444)  
Uitgaande van de mechanische tellingen wordt het aantal motorvoertuigen ruim 
verdubbeld. Dit terwijl ook fietsers nog steeds van deze weg gebruik zullen maken om o.a. 
naar het recreatiepark te kunnen komen. Dit op een weg waar al een smalle obstakelvrije 
zone is ten opzichte van de bomen aan de noordzijde. Deze zone wordt nog smaller door de 
weg aan deze zijde te verbreden met grasbetonstenen. 42% van alle ongevallen op deze 
wegen ontstaat door een te smalle obstakelvrije zone. (bron: 
http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2012/10/Paper134-Over-bermen--bochten-en-
bomen.pdf)  
Gezien de historie van de Varsselderseweg en het aantal ongelukken dat hier al 
voorgekomen heeft, achten wij de kans groot dat er meer en mogelijke zwaardere 
ongelukken plaats zullen vinden. 
 
De verwachtingen onder punt 6E worden niet onderbouwd door verkeerstellingen en 
daarmee is dit een aanname en niet op feiten gebaseerd. Hiertoe bent u echter voor de wet 
wel verplicht: In het kader van een zorgvuldige besluitvorming dient het bestuursorgaan 
eveneens onderzoek te verrichten naar mogelijke nadelige gevolgen van de desbetreffende 
maatregel (vgl. KB 19 mei 1995, AB 1995, 444) 
Hierdoor is het onmogelijk nu al te bepalen wat het effect zal zijn op de 
verkeersontwikkeling op deze wegen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de 
verkeersveiligheid. 
 
De plannen die nu voorliggen zijn al in 2008 al ontwikkeld en passen niet meer in de huidige 
situatie. De oversteek wordt nu al meer gebruikt door fietsers en voetgangers omdat deze 
onderdeel is van een doorlopende fietsroute.  In de toekomst zal deze ook steeds meer 
gebruikt gaan worden, gezien er op steeds meer gebieden toenadering en samenwerking is; 
de scholen in Ulft en Varsselder, de samenwerking van de jeugdelftallen van 
voetbalvereniging GWV, Ulftse Boys en NVC en de toekomstig ontwikkelingen op de locatie 
in Silvolde van het Almende college (sluiting locatie Ulft en nieuwbouw in Silvolde) Dit is 
daar mee ook in het belang van de leefbaarheid in het dorp! 
 
 
In het ontwerp verkeersbesluit van de provincie wordt het volgende aangegeven: “de 
oversteekbaarheid van (brom-)fietsers is als knelpunt geconstateerd, met name de 
oversteekbaarheid ter hoogte van de Varsselderseweg / ‘t Goor en de Hoofdstraat.”  
 
Het knelpunt bij de Varsselderseweg/’t Goor wordt wel afdoende aangepast door een 
rotonde te realiseren waardoor de snelheid van motorvoertuigen wordt verlaagd en er voor 
fietsers een middengeleider wordt aangelegd. Bij de oversteek ter hoogte van de 
Hoofdstraat stelt u dat een middengeleider alleen voldoende is.  
Dit terwijl deze oversteek door meer fietsers gebruikt wordt dan de oversteek bij ‘t Goor en 
ook nog door meer kwetsbare groepen met een te verwachten groei in de toekomst. 
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Daarnaast is de snelheid op dit punt met gemiddeld 80 km/u vele malen hoger dan bij een 
rotonde.  
Wij willen benadrukken dat we geen bezwaar maken tegen de aanleg van een rotonde bij ’t 
Goor, maar we vrezen onder andere voor een verhoging van de snelheid van het verkeer op 
het traject richting de Hoofdstraat, terwijl 15% van al het verkeer rijdt daar nu al te hard 
rijdt! (bron: https://www.gelderland.nl/geldersverkeer)  

In het ontwerpbesluit van de provincie staat ook dat ‘De kern van het afsluiten van de 
Hoofdstraat is in eerste instantie het verminderen van het aantal aansluitingen op de N817’, 
maar nergens is er beargumenteerd waarom de keuze is gevallen op de Hoofdstraat en niet 
op andere aansluitingen op de N817 zoals de Vicarisweg richting Gendringen.  
Met betrekking tot de snelheid geeft u zelf in uw ontwerp verkeerbesluit aan “Deze 
passeersnelheid levert eveneens risico’s op bij het oversteken van een 
gebiedsontsluitingsweg door (brom)fietsers.” Wij begrijpen dan ook niet dat u zelf niet inziet 
dat dit risico door de plannen alleen weggenomen wordt door de rotonde bij ‘t Goor, maar 
niet bij de oversteek ter hoogte van de Hoofdstraat. Hetgeen u stelt in punt 6B is dus niet 
juist, want er blijft een potentieel veiligheidsrisico bestaan voor (brom)fietsers. 
 
U stelt met uw plannen de verkeerveiligheid te willen verhogen, maar wij stellen vast dat u 
met uw plannen de knelpunten verplaatst naar een onveilig fietsoversteek ter hoogte van 
de Hoofdstraat en een onveilig alternatief (Varsselderseweg) als ontsluiting van onze kern 
aan de noordzijde.  
 
Dringend verzoek 
 
Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om eerst feiten vast te stellen door meerdere 
verkeerstellingen (meetreeks) op de Varsseldersweg. Deze vraag stellen wij u ook met 
betrekking tot de Vicarisweg en Hoofdstraat in Varsselder. Deze wegen worden ook 
genoemd als alternatieven na de sluiting van de Hoofdstraat op de N817. Deze feiten zijn 
noodzakelijk om überhaupt eerst vast te kunnen stellen welke veranderingen van 
toepassing zijn en welke invloed dit heeft op de verkeersveiligheid. Iets wat klaarblijkelijk 
niet gedaan is in het voorgaande proces dat tot deze plannen heeft geleid. 

Concreet vinden wij de voorgestelde maatregelen sterk onvoldoende en zien we graag 
definitief veilige oplossingen. Voor de oversteek van de Hoofdstraat in de vorm van een 
tunnel, of een in het landschap passende brug. Voor de Varsselderseweg een veilig 
alternatief met minimale overlast voor de aanwonenden. Met betrekking tot de Vicarisweg 
en Hoofdstraat willen wij eerst een gedegen onderzoek hebben liggen om op basis van 
tellingen vast te kunnen stellen hoe het zit met de verkeersveiligheid. 
 
Onze zienswijze wordt door vele mensen ondersteund getuige de petitie die wij gestart zijn 
en u ook kunt vinden op https://petities.nl/petitions/n817-veilig-ja-maar-wel-in-overleg-
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met-ons-dorp?locale=nl. Ook scholenstichting Essentius en de samenwerkende 
voetbalverenigingen GWVV en UB ondersteunen onze zienswijze. 

Wij hebben dan ook het dringend verzoek om open en constructief met u én de provincie 
hierover in gesprek te gaan en willen ook graag, waar mogelijk onze ondersteuning 
aanbieden om, waar het gaat over een veilige oversteek, te kijken naar de financiering van 
veilige alternatieven. 
 
 

Hoogachtend, 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
Wim Klompenhouwer    
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

- Zienswijze VDVV provinciaal ontwerp verkeersbesluit  
 


