Persbericht

Raad van West Betuwe neemt besluit over rotonde
Hellouw
Op 21 december heeft de raad van West Betuwe het besluit genomen voor de aanleg van een
rotonde op de N830. Met die rotonde wordt niet alleen het dorp op een veilige manier aangesloten
op de provinciale weg, maar komt er ook een nieuwe weg (4e poot aan de rotonde) naar de polder
van Hellouw. De huidige nauwe Irenestraat is strak niet meer de toegangsweg tot het dorp én de
polder voor het auto en vrachtverkeer. Daarnaast heeft de raad besloten dat de kruising Oudenhof
met de N830 open moet blijven. Daarmee blijft Hellouw beschikken over twee aansluitingen op de
provinciale weg en kan het landbouwverkeer daar gebruik van blijven maken.
In de raad is nog gesproken over het aanleggen van een fietspad/wandelpad van de Irenestraat
Noord naar de rotonde. Daarmee zou een veilige oversteek over de rotonde naar het dorp mogelijk
moeten worden en de huidige ‘koude’ oversteek met de N830 helemaal dicht kunnen. Dat voorstel is
nu niet meegenomen in het besluit.
Met dit besluit geeft de raad gehoor aan de uitkomst van de enquête die in het dorp is gehouden. De
dorpsvereniging is blij met de duidelijkheid die er nu is. De afgelopen jaren is er vaak met de
inwoners over gesproken, zowel de voor- als tegenstanders. Het voorstel dat nu in de raad is
vastgesteld ligt heel dicht bij het voorstel dat vanuit het dorp al in 2017 is voorgesteld (zie onze
website dorpsbelangen-Hellouw.nl). Daarin is ook al voorgesteld de ‘koude’ oversteek af te sluiten.
Met dit besluit zal de gemeente in overleg gaan met de provincie Gelderland. Dat is afgesproken
tijdens het werkbezoek van de statenleden van de provincie in de zomer van 2019. De provincie zal
gevraagd worden om mee te werken aan het besluit en af te zien van hun wens om de Oudenhof af
te sluiten bij de aanleg van een rotonde. Ook zal gevraagd worden of zij willen meebetalen aan de
kosten voor dit plan. Vanuit de vereniging houden wij contact met de gemeente over dat gesprek
met de provincie. We zetten in op overleg op korte termijn zodat snel duidelijk wordt of het door kan
gaan. Daar hebben we als dorp echt behoefte aan.

Contactgegevens Vereniging Dorpsbelangen Hellouw: zie website www.Dorpsbelangen-Hellouw.nl

