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Raadsvragen Lokaal Belang over afsluiting Munstermanstraat

Geachte heer/mevrouw,
Uw fractie heeft ons op 16 januari raadsvragen gestuurd met betrekking tot de voorgenomen afsluiting van
de Munstermanstraat. In deze brief vindt u onze beantwoording.
Uw vraag/suggestie 1
“De fractie van Lokaal Belang begrijpt de noodzaak van het oplossen van de verkeersonveilige kruising van
Munstermanstraat – Terborgseweg – Keppelbroeksdijk, maar zou in plaats van afsluiting, kiezen voor een
verkeersrotonde, zodat de veiligheid op deze plek wel gewaarborgd wordt.‟
Antwoord:
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben wij ons (middels het collegebesluit van 26 mei 2013)
voorgenomen om de spoorwegovergang in de Munstermanstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
De kruising Munstermanstraat-N818 zou in dat geval een fietsoversteek worden. Na het collegebesluit is in
samenspraak met belanghebbenden en belangenorganisaties het traject opgestart om de afsluiting van de
spoorwegovergang Munstermanstraat vast te leggen in een verkeersbesluit, waartegen belanghebbenden
bezwaar kunnen maken. Naar aanleiding van de uitkomsten van voorlichtingsavonden, vergaderingen en
briefwisselingen, is dit traject om te komen tot een verkeersbesluit nu gestaakt.
Met betrekking tot een eventuele rotonde op de kruising Munstermanstraat-N818 geldt het volgende:
In het kader van de wegreconstructie N818 (Terborg-Varsseveld) heeft de provincie Gelderland in eerste
instantie geadviseerd om een rotonde aan te leggen op de kruising Munstermanstraat-N818. Vervolgens is
na bestuurlijk overleg met de provincie besloten om toe te werken naar de realisatie van een rotonde op de
kruising Rabelingstraat-N818, omdat deze rotondelocatie mogelijk beter past in de (toekomstige)
wegenstructuur van onze gemeente. Na het analyseren van de uitkomsten van de eerder genoemde
voorlichtingsavonden, vergaderingen en briefwisselingen is echter gebleken dat een rotonde op de kruising
Rabelingstraat-N818 voorlopig niet haalbaar is. Daarom hebben wij nu bij de provincie Gelderland het
verzoek gedaan om alsnog een rotonde op de kruising Munstermanstraat-N818 aan te leggen.
Uw vraag/suggestie 2
“De problematiek van minder onbewaakte spoorwegovergangen, om daarmee te voldoen aan de wensen
voor een toekomstig sneller (en mogelijk dubbel) spoor, kan worden opgelost doordat bleek dat bij navraag
toch nog een aantal eigenaren van landbouw-spoorwegovergangen aan het traject Varsseveld-Terborg, nu
wel bereid zijn om deze overgang te sluiten.”

Antwoord:
Inmiddels is er inderdaad met alle grondeigenaren overeenstemming bereikt over de sluiting van de drie
particuliere onbewaakte spoorwegovergangen.
Uw vraag/suggestie 3
„Nadat een tracé-studie in 2015 is afgerond, kan nader worden bekeken, hoe de verkeersstromen tussen
Ulft/Silvolde en Varsseveld, beter tot hun recht komen. Afhankelijk van de uitkomst en indien noodzakelijk,
kan dan ook als aansluiting op de Terborgseweg nog een verkeersrotonde worden aangelegd.”
Antwoord:
In onze visie blijft het gewenst om de mogelijkheden voor een goede noord-zuid verbinding tussen de N317
(Doetinchem-Dinxperlo) en de N818 (Terborg-Varsseveld) te onderzoeken. Een dergelijke verbindingsweg kan
een oplossing bieden voor de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de kernen Sinderen, Terborg en
Silvolde als gevolg van doorgaand (vracht)verkeer. Daarom hebben wij de provincie Gelderland laten weten dat
wij graag de bestuurlijke afspraak in stand houden om gezamenlijk een tracéstudie te verrichten naar een
verbindingsweg. Ons voornemen is inderdaad om deze tracéstudie in 2015 uit te voeren. Uit deze studie zal
moeten blijken of de aanleg van een extra rotonde op de N818 (Terborg-Varsseveld) gewenst en/of
noodzakelijk is.
Tot slot
Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen adequaat te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u
gerust contact op met Bas Kippers via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292. U kunt ook een emailbericht sturen: b.kippers@oude-ijsselstreek.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mevrouw G.H. Tamminga
secretaris

De heer J.P.M. Alberse
burgemeester

