Gemeente Neerijnen

Van Pallandtweg 11
4182 CA Neerijnen

Postbus 30
4180 BA Waardenburg

Telefoon

14 0418

Bank
E-mail
Website

NL06 BNGH 0285 0155 40
gemeente@neerijnen. nl
www.neerijnen.n|

Provincie Gelderland
Dhr. Augustijn
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

2018
l 9 DEC.
vERZQNDEN
Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Neerijnen

27 november 2018

06/08864

06/08864-34638

18 december 2018

Inlichtingen bij

Telefoonnummer

Bijlagen

Dhr.

14 0418

Antonise

OndenNerp

Rotonde Hellouw

Geachte heer Augustijn,

Op 28 november hebben wij uw brief ontvangen als reactie op ons verzoek voor een aanvullend
onderzoek naar een rotonde bij Hellouw. Naar aanleiding van uw brief heeft op 13 december een
bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde Bieze en wethouder Kool. Naar aanleiding
van uw brief en het overleg stuur ik u deze brief om de afspraken te bevestigen.

Bereidheid
Wij zijn blij dat u bereid bent mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden van een
rotonde aan de Oudenhof, in plaats van een rotonde aan de Korfgraaf. Gelet op de lange historie en
de signalen uit het dorp zien wij dit, net als
als een ultieme poging een geschikte oplossing te
vinden voor de verkeersontsluiting van Hellouw.
Afspraken
Tijdens het bestuurlijk overleg zijn de toezeggingen en venrvachtingen verder uitgesproken. Die komen
op het volgende neer;
De gemeente neemt de regie voor het laten uitvoeren van een verkenning (schetsontwerpniveau) en
de kosten van het onderzoek worden conform de samenwerkingsovereenkomst
verrekend. Dat
betekent dat de gemeente 70% van de kosten draagt en de provincie Gelderland
De provinciale
bijdrage gaat niet ten koste van het bedrag dat reeds in de SOK genoemd staan.

Er vindt ambtelijke afstemming plaats over de uitvraag voor het maken van een schetsontwerp en
onderzoek naar de rotonde aan de Oudenhof, inclusief de impact op de gemeentelijke wegen. De
provincie stelt informatie uit eerdere verkenningen ter beschikking aan het bureau dat hier mee aan de
slag gaat, net als de kaders waaraan zij het uiteindelijke resultaat van de verkenning toetst.
Er vindt geen nieuw onderzoek plaats naar een rotonde aan de Korfgraaf of de gemeentelijke
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wegen, die locatie is voldoende onderzocht.
De gemeente Neerijnen draagt het dossier over aan de gemeente West Betuwe.
Deze zal de
verplichtingen en toezeggingen overnemen. De SOK geldt hierbij nog altijd als leidend document.

Tot slot
Op basis van de gemaakte afspraken zien wij uit naar een goede samenwerking op dit
dossier dat
uiteindelijk leidt tot een zorgvuldig afgewogen beslissing over de verkeersontsluiting van Hellouw.
Door de verschillende scenario's te onderzoeken wordt een zo volledig mogelijk beeld
verkregen van
de mogelijkheden. Dat is ook belangrijk in de communicatie naar de bewoners.
Wij vertrouwen dan
ook op een zorgvuldig proces.
M
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vrie delijke groet,
bur em es er en wethouders van Neerijnen,

Coördi ator cluster Ruimte.
West `Ietuwe
Gemeente Neerijnen fuseert met de gemeenten Lingewaal en Geldermalsen. Vanaf 1 januari 2019
kunt u terecht bij de gemeente West Betuwe. Meer informatie op www.westbetuwe.nl

