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14ink00907 

Geachte mevrouw Wartena, 

Wat betreft de problemen en de verbeteringen in de Hovenstraat,graag het volgende. 

Wij hebben zoals u kunt zien in de bijlage opnieuw een brief opgesteld in de hoop dat het in 
behandeling wordt genomen, omdat het na onze mening de enige oplossing is. 

Verder ter info; heb ik Joop Heezen aangeboden het van hem als contact persoon over te nemen, hij 
heeft het heel druk met de tandarts praktijk. 

Ook wil ik U alsnog voor 2014 een gezond en gelukkig jaar toe wensen. 

Met vriendelijke groet, 

D. J.G. Kuenen. 
Hovenstraat 7 
7051 CV 
Varsseveld 
E. mail; dibeku@concepts.nl 
te l ; 0641760777 



College van B en W en Gemeenteraad 
Staringstraat 2 
7081 BN Gendringen 

Vervolg van eerder gedaan verzoek. 
Voor en nadelen van infrastructurele aanpassing. 

Nu de maximale aanpassingen in de Hovenstraat zijn uitgevoerd, zijn er zoals verwacht kleine verbeteringen 
opgetreden, de verhogingen bij de in en uitritten die zijn weg gehaald wordt als prettig ervaren,het verdiepen van 
enkele parkeerhavens en het verbreden aan het eind van de straat is ook zeker een verbetering,het omdraaien van 
de rijrichting geeft tot op heden nog wel wat problemen dit zal enige tijd nodig hebben, meer is er niet mogelijk. Er 
wordt wel te vaak te hard gereden. 

De verkeersdruk is hier niet mee afgenomen en daarmee is ook de geluidsbelasting het zelfde gebleven. Het geeft 
geen garantie tot meer veiligheid en betekend ook dat de Hovenstraat met alle vrachtverkeer nog steeds dienst doet 
als ontsluitingsweg en niet als woonstraat zoals het hoort te zijn en U ook aangeeft in U schrijven van 03- 07 - 2013 

Daarom verzoeken wij U nogmaals, beleefd ons voorstel om een ontsluiting van De Burgemeester van de 
Zandestraat naar de parkeerplaats. Tevens kunnen dan nog circa 20 parkeerplaatsen, mogelijk nog meer worden 
gerealiseerd, waar volgens mevrouw Wartena juist behoefte aan is. 

ER DOET ZICH NU EEN KANS VOOR DIE NOOIT MEER TERUG KOMT, WIJ VINDEN DAT HIER GEBRUIK VAN MOET 
WORDEN GEMAAKT OMDAT HET IN HET BELANG IS VAN GEHEEL VARSSEVELD / OMDAT HET VAN BELANG IS VOOR 
DE ONTWIKKELING VAN HET CENTRUM VAN VARSSEVELD EN DAARMEE EEN ALGEMEEN BELANG DIENT 

Ook is de familie Heijerman dan bevrijd van zijn woning en kunnen ze uitkijken naar een andere woning. Het zal de 
straat sieren als een oud pand verdwijnt voor een mooie brede in en uitrit. 

Wij hebben in ons vorig schrijven te kennen gegeven dat wij graag een onderhoud zouden willen met de 
verantwoordelijk Wethouder en mevrouw Wartenea, dit verzoek willen wij nogmaals herhalen. 

Wat betreft de financiële kant; zijn wij het niet helemaal met U eens,omdat dit niet alleen in het belang van de 
Hovenstraat is, maar van heel winkelend Varsseveld en omgeving, die ook steeds hinder onder vinden van de 
situatie nu. Een ander punt is, U gaf te kennen dat er geen geld is, maar er wordt wel nog steeds geïnvesteerd o.a 
Borchhuis . Een goed idee zou zijn dat de gelden die vrijkomen of al binnen zijn gekomen door de verkoop van de 
Wilhelmina school weer in Varsseveld geïnvesteerd zouden worden . 

Wij horen graag van U. 

Met vriendelijke groet. 

correspondentie adres; 
Hovenstraat 7 
Varsseveld 
e.mail dibeku@concepts.nl 
tel; 0641760777 

Bewoners Hovenstraat, 
D.J.G.Kuenen 



College van B en W 

Geachte mevrouw/meneer 

Wat betreft de problemen en de verbeteringen in de Hovenstraat, graag het volgende. 

Wij hebben zoals u kunt zien in de bijlage opnieuw een brief opgesteld in de hoop dat het in 
behandeling wordt genomen bij de gemeente, omdat het na onze mening de enige oplossing is. 

Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen ons plan B (nieuwe in en uitrit) te steunen. 

Verder ter info; heb ik Joop Heezen aangeboden het van hem als contact persoon over te nemen, hij 
heeft het heel druk met de tandarts praktijk. 

Ook wil ik U allen alsnog voor 2014 een gezond en gelukkig jaar toe wensen. 

Met vriendelijke groet, 

D. J.G. Kuenen. 
Hovenstraat 7 
7051 CV 
Varsseveld 
E. mail; dibeku@concepts.nl 
te l ; 0641760777 



College van B en W en Gemeenteraad 
Staringstraat 2 
7081 BN Gendringen 

Vervolg van eerder gedaan verzoek. 
Voor en nadelen van infrastructurele aanpassing. 

Nu de maximale aanpassingen in de Hovenstraat zijn uitgevoerd, zijn er zoals verwacht kleine verbeteringen 
opgetreden, de verhogingen bij de in en uitritten die zijn weg gehaald wordt als prettig ervaren,het verdiepen van 
enkele parkeerhavens en het verbreden aan het eind van de straat is ook zeker een verbetering,het omdraaien van 
de rijrichting geeft tot op heden nog wel wat problemen dit zal enige tijd nodig hebben, meer is er niet mogelijk. Er 
wordt wel te vaak te hard gereden. 

De verkeersdruk is hier niet mee afgenomen en daarmee is ook de geluidsbelasting het zelfde gebleven. Het geeft 
geen garantie tot meer veiligheid en betekend ook dat de Hovenstraat met alle vrachtverkeer nog steeds dienst doet 
als ontsluitingsweg en niet als woonstraat zoals het hoort te zijn en U ook aangeeft in U schrijven van 03- 07 - 2013 

Daarom verzoeken wij U nogmaals, beleefd ons voorstel om een ontsluiting van De Burgemeester van de 
Zandestraat naar de parkeerplaats. Tevens kunnen dan nog circa 20 parkeerplaatsen, mogelijk nog meer worden 
gerealiseerd, waar volgens mevrouw Wartena juist behoefte aan is. 

ER DOET ZICH NU EEN KANS VOOR DIE NOOIT MEER TERUG KOMT, WIJ VINDEN DAT HIER GEBRUIK VAN MOET 
WORDEN GEMAAKT OMDAT HET IN HET BELANG IS VAN GEHEEL VARSSEVELD / OMDAT HET VAN BELANG IS VOOR 
DE ONTWIKKELING VAN HET CENTRUM VAN VARSSEVELD EN DAARMEE EEN ALGEMEEN BELANG DIENT 

Ook is de familie Heijerman dan bevrijd van zijn woning en kunnen ze uitkijken naar een andere woning. Het zal de 
straat sieren als een oud pand verdwijnt voor een mooie brede in en uitrit. 

Wij hebben in ons vorig schrijven te kennen gegeven dat wij graag een onderhoud zouden willen met de 
verantwoordelijk Wethouder en mevrouw Wartenea, dit verzoek willen wij nogmaals herhalen. 

Wat betreft de financiële kant; zijn wij het niet helemaal met U eens,omdat dit niet alleen in het belang van de 
Hovenstraat is, maar van heel winkelend Varsseveld en omgeving, die ook steeds hinder onder vinden van de 
situatie nu. Een ander punt is, U gaf te kennen dat er geen geld is, maar er wordt wel nog steeds geïnvesteerd o.a 
Borchhuis . Een goed idee zou zijn dat de gelden die vrijkomen of al binnen zijn gekomen door de verkoop van de 
Wilhelmina school weer in Varsseveld geïnvesteerd zouden worden . 

Wij horen graag van U. 

Met vriendelijke groet. 

Bewoners Hovenstraat, correspondentie adres; 
DJ.G.Kuenen Hovenstraat 7 

Varsseveld 

7t e.mail dibeku@concepts.nl 
tel; 0641760777 



Geachte B.Walta 

Wat betreft de problemen en de verbeteringen in de Hovenstraat, graag het volgende. 

Wij hebben zoals u kunt zien in de bijlage opnieuw een brief opgesteld in de hoop dat het in 
behandeling wordt genomen bij de gemeente, omdat het na onze mening de enige oplossing is. 

Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen ons plan B (nieuwe in en uitrit) te steunen. 

Verder ter info; heb ik Joop Heezen aangeboden het van hem als contact persoon over te nemen, hij 
heeft het heel druk met de tandarts praktijk. 

Ook wil ik U allen alsnog voor 2014 een gezond en gelukkig jaar toe wensen. 

Met vriendelijke groet, 

D. J.G. Kuenen. 
Hovenstraat 7 
7051 CV 
Varsseveld 
E. mail; dibeku@concepts.nl 
te l ; 0641760777 



College van B en W en Gemeenteraad 
Staringstraat 2 
7081 BN Gendringen 

Vervolg van eerder gedaan verzoek. 
Voor en nadelen van infrastructurele aanpassing. 

Nu de maximale aanpassingen in de Hovenstraat zijn uitgevoerd, zijn er zoals verwacht kleine verbeteringen 
opgetreden, de verhogingen bij de in en uitritten die zijn weg gehaald wordt als prettig ervaren,het verdiepen van 
enkele parkeerhavens en het verbreden aan het eind van de straat is ook zeker een verbetering,het omdraaien van 
de rijrichting geeft tot op heden nog wel wat problemen dit zal enige tijd nodig hebben, meer is er niet mogelijk. Er 
wordt wel te vaak te hard gereden. 

De verkeersdruk is hier niet mee afgenomen en daarmee is ook de geluidsbelasting het zelfde gebleven. Het geeft 
geen garantie tot meer veiligheid en betekend ook dat de Hovenstraat met alle vrachtverkeer nog steeds dienst doet 
als ontsluifmgsweg en niet als woonstraat zoals het hoort te zijn en U ook aangeeft in U schrijven van 03- 07 - 2013 

Daarom verzoeken wij U nogmaals, beleefd ons voorstel om een ontsluiting van De Burgemeester van de 
Zandestraat naar de parkeerplaats. Tevens kunnen dan nog circa 20 parkeerplaatsen, mogelijk nog meer worden 
gerealiseerd, waar volgens mevrouw Wartena juist behoefte aan is. 

ER DOET ZICH NU EEN KANS VOOR DIE NOOIT MEER TERUG KOMT, WIJ VINDEN DAT HIER GEBRUIK VAN MOET 
WORDEN GEMAAKT OMDAT HET IN HET BELANG IS VAN GEHEEL VARSSEVELD / OMDAT HET VAN BELANG IS VOOR 
DE ONTWIKKELING VAN HET CENTRUM VAN VARSSEVELD EN DAARMEE EEN ALGEMEEN BELANG DIENT 

Ook is de familie Heijerman dan bevrijd van zijn woning en kunnen ze uitkijken naar een andere woning. Het zal de 
straat sieren als een oud pand verdwijnt voor een mooie brede in en uitrit. 

Wij hebben in ons vorig schrijven te kennen gegeven dat wij graag een onderhoud zouden willen met de 
verantwoordelijk Wethouder en mevrouw Wartenea, dit verzoek willen wij nogmaals herhalen. 

Wat betreft de financiële kant; zijn wij het niet helemaal met U eens,omdat dit niet alleen in het belang van de 
Hovenstraat is, maar van heel winkelend Varsseveld en omgeving, die ook steeds hinder ondervinden van de 
situatie nu. Een ander punt is, U gaf te kennen dat er geen geld is, maar er wordt wel nog steeds geïnvesteerd o.a 
Borchhuis . Een goed idee zou zijn dat de gelden die vrijkomen of al binnen zijn gekomen door de verkoop van de 
Wilhelmina school weer in Varsseveld geïnvesteerd zouden worden . 

Wij horen graag van U. 

Met vriendelijke groet. 

Bewoners Hovenstraat, 
DJ.G.Kuenen 

correspondentie adres; 
Hovenstraat 7 
Varsseveld 
e.mail dibeku@concepts.nl 
tel; 0641760777 



Gemeenteraad; 

Geachte mevrouw/meneer 

Wat betreft de problemen en de verbeteringen in de Hovenstraat, graag het volgende. 

Wij hebben zoals u kunt zien in de bijlage opnieuw een brief opgesteld in de hoop dat het in 
behandeling wordt genomen bij de gemeente, omdat het na onze mening de enige oplossing is. 

Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen ons plan B (nieuwe in en uitrit) te steunen. 

Verder ter info; heb ik Joop Heezen aangeboden het van hem als contact persoon over te nemen, hij 
heeft het heel druk met de tandarts praktijk. 

Ook wil ik U allen alsnog voor 2014 een gezond en gelukkig jaar toe wensen. 

Met vriendelijke groet, 

DJ.G. Kuenen. 
Hovenstraat 7 
7051 CV 
Varsseveld 
E.mail; dibeku@concepts.nl 
te l ; 0641760777 



College van B en W en Gemeenteraad 
Staringstraat 2 
7081 BN Gendringen 

Vervolg van eerder gedaan verzoek. 
Voor en nadelen van infrastructurele aanpassing. 

Nu de maximale aanpassingen in de Hovenstraat zijn uitgevoerd, zijn er zoals verwacht kleine verbeteringen 
opgetreden, de verhogingen bij de in en uitritten die zijn weg gehaald wordt als prettig ervaren,het verdiepen van 
enkele parkeerhavens en het verbreden aan het eind van de straat is ook zeker een verbetering,het omdraaien van 
de rijrichting geeft tot op heden nog wel wat problemen dit zal enige tijd nodig hebben, meer is er niet mogelijk. Er 
wordt wel te vaak te hard gereden. 

De verkeersdruk is hier niet mee afgenomen en daarmee is ook de geluidsbelasting het zelfde gebleven. Het geeft 
geen garantie tot meer veiligheid en betekend ook dat de Hovenstraat met alle vrachtverkeer nog steeds dienst doet 
als ontsluitingsweg en niet als woonstraat zoals het hoort te zijn en U ook aangeeft in U schrijven van 03- 07 - 2013 

Daarom verzoeken wij U nogmaals, beleefd ons voorstel om een ontsluiting van De Burgemeester van de 
Zandestraat naar de parkeerplaats. Tevens kunnen dan nog circa 20 parkeerplaatsen, mogelijk nog meer worden 
gerealiseerd, waar volgens mevrouw Wartena juist behoefte aan is. 

ER DOET ZICH NU EEN KANS VOOR DIE NOOIT MEER TERUG KOMT, WIJ VINDEN DAT HIER GEBRUIK VAN MOET 
WORDEN GEMAAKT OMDAT HET IN HET BELANG IS VAN GEHEEL VARSSEVELD / OMDAT HET VAN BELANG IS VOOR 
DE ONTWIKKELING VAN HET CENTRUM VAN VARSSEVELD EN DAARMEE EEN ALGEMEEN BELANG DIENT 

Ook is de familie Heijerman dan bevrijd van zijn woning en kunnen ze uitkijken naar een andere woning. Het zal de 
straat sieren als een oud pand verdwijnt voor een mooie brede in en uitrit. 

Wij hebben in ons vorig schrijven te kennen gegeven dat wij graag een onderhoud zouden willen met de 
verantwoordelijk Wethouder en mevrouw Wartenea, dit verzoek willen wij nogmaals herhalen. 

Wat betreft de financiële kant; zijn wij het niet helemaal met U eens,omdat dit niet alleen in het belang van de 
Hovenstraat is, maar van heel winkelend Varsseveld en omgeving, die ook steeds hinder onder vinden van de 
situatie nu. Een ander punt is, U gaf te kennen dat er geen geld is, maar er wordt wel nog steeds geïnvesteerd o.a 
Borchhuis . Een goed idee zou zijn dat de gelden die vrijkomen of al binnen zijn gekomen door de verkoop van de 
Wilhelmina school weer in Varsseveld geïnvesteerd zouden worden . 

Wij horen graag van U. 

Met vriendelijke groet. 

Bewoners Hovenstraat, correspondentie adres; 
DJ.G.Kuenen Hovenstraat 7 

Varsseveld 
e.mail dibeku@concepts.nl 
tel; 0641760777 




