
Datum 

Kenmerk 

Eerste versie 

 

www.goudappel.nl 

goudappel@goudappel.nl 

 

www.goudappel.nl 

goudappel@goudappel.nl 

Deventer Den Haag Eindhoven 

Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 

7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven 

T +31 (0)570 666 222   

F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam 

Postbus 161 F. HaverSchmidtwei 2 De Ruyterkade 143 

7400 AD Deventer 8914 BC Leeuwarden 1011 AC Amsterdam 

   

 

 

Gemeente Oude IJsselstreekGemeente Oude IJsselstreekGemeente Oude IJsselstreekGemeente Oude IJsselstreek    

Wijzigingen op het verkeerscirculatieplaWijzigingen op het verkeerscirculatieplaWijzigingen op het verkeerscirculatieplaWijzigingen op het verkeerscirculatieplannnn versie december 2012 versie december 2012 versie december 2012 versie december 2012    

    

18 maart 2013 

ODY012/Brg/0120 

 

 

 

 

1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

Eind 2012 heeft Goudappel Coffeng voor de gemeente Oude IJsselstreek onderzoek ge-

daan naar de verkeerscirculatie in het centrum van Ulft. Ten behoeve van dit onderzoek 

zijn twee documenten opgesteld: 

1. Verkeerscirculatie Centrum Ulft, Publieksversie: Studie naar alternatieve verkeers-

circulatie d.d. 12 december 2012; 

2. Achtergronddocument, Verkeerscirculatie centrum Ulft (ODY012/Brg/0113 d.d. 12 

december 2012.  

 

Beide documenten zijn betrokken bij het inspraaktraject.  

 

Op basis van de ingebrachte zinswijzen is het wenselijk teksten in de beide rapporten te 

verduidelijken. Ook zijn er in januari 2013 nieuwe berekeningen uitgevoerd met het 

rekenmodel. Op basis van die uitkomsten zijn de beide documenten herzien. De kleine 

verschillen die optreden in de verkeersintensiteiten leiden niet tot een andere conclusie 

van het onderzoek. Alleen op de Middelgraaf moet worden geconcludeerd dat bij de 

toetsing van ‘de inrichting van de weg’ met het nieuw berekende verkeerscijfer de 

streefwaarde wordt overschreden. Dit betekent dat er in de toekomst meer verkeer 

wordt verwacht dan gewenst. De oplossing is de realisatie van de ‘nieuwe’ verbinding 

tussen de Debbeshoek en de Middelgraaf die in de 2e fase van de centrumontwikkeling is 

voorzien. Aanbevolen wordt deze verbinding sneller te realiseren.  

 

Naast deze aanpassing zijn in het rapport verduidelijkingen opgenomen op basis van de 

in zienswijzen ingediende opmerkingen.  

 

 


