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Onderwerp : Onttrekking openbaarheid gedeelte Koolweg (Heelweg)

Voorgestelde beslissing 

1. In te stemmen met het onttrekken van een gedeelte van de Koolweg in Heelweg aan het openbaar 
verkeer, betreffende het weggedeelte tussen Spiekersweg en N18, kadastraal bekend gemeente 
Varsseveld, sectie H, 3156.

Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft in 2018 de reconstructie van N18 afgerond. Ter hoogte van de Koolweg in Heelweg is 
daarbij uit het oogpunt van verkeersveiligheid een oversteekmogelijkheid van de N18 afgesloten, in 
combinatie met de aanleg van een nieuwe parallelweg ten zuiden van de N18. Aan de noordzijde van de 
N18 is een deel van de Koolweg daardoor een doodlopende weg geworden. Ondanks de aangebrachte 
afsluiting in de vorm van een houten slagboom in de berm van de N18, wordt de Koolweg nog steeds 
gebruikt door wandelaars en fietsers om ter hoogte van de voormalige oversteek de N18 te kruisen. 
Hierdoor kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.
De aangrenzende eigenaren hebben eerder aangegeven interesse te hebben in de aankoop van het 
doodlopende deel van de Koolweg. Zij geven aan dat er, met name in de weekenden, jongeren gebruik 
maken van hun aanwezige overkapping aan dit deel van de Koolweg, wat voor overlast zorgt. Daarnaast 
hebben zij aan weerszijden van dit perceel eigendommen liggen en sluit dit deel van de Koolweg daar 
direct op aan.
Op 6 november 2018 heeft het college van B&W reeds ingestemd met verkoop van het doodlopende 
weggedeelte van de Koolweg. Tegelijkertijd is een ontwerpbesluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer 
van het betreffende weggedeelte ter inzage gelegd. Nu wordt voorgesteld het weggedeelte definitief aan de 
openbaarheid te onttrekken, zodat de weg fysiek kan worden afgesloten.
Een situatietekening is ter informatie als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

Wat wordt met beslissing bereikt

Wanneer het gedeelte van de Koolweg aan de openbaarheid wordt onttrokken mag en zal de eigenaar een 
fysieke afsluiting realiseren op de kruising met de Spiekersweg, waarmee de onveilige verkeerssituatie en 
de overlastsituatie worden opgelost.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Het besluit leidt tot verbeterde verkeersveiligheid
Fysieke afsluiting van het weggedeelte is noodzakelijk voor de beoogde verbetering van de 
verkeersveiligheid. Op grond van de koopovereenkomst is de nieuwe eigenaar na het onttrekkingsbesluit 
verplicht tot plaatsing van een deugdelijk hekwerk. Daarna is het voor fietsers, wandelaars en ander 
verkeer niet meer mogelijk om via de Koolweg de N18 te bereiken.
1.2 De overlastsituatie wordt opgelost
De afsluiting leidt er tevens toe dat de overkapping op particulier terrein niet meer eenvoudig kan worden 
bereikt, waardoor de beschreven overlastsituatie wordt opgelost.
1.3 Het besluit is een bevoegdheid van de gemeenteraad
Het onttrekken van de weg aan het openbaar verkeer is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
1.4 Er zijn geen zienswijzen ingediend
Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, waardoor mag 
worden aangenomen dat er geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen afsluiting.
1.5 Belanghebbenden worden niet benadeeld
Ten behoeve van bereikbaarheid van watergangen en een aangrenzend agrarisch perceel zijn er bij de 
verkoop van het perceel erfdienstbaarheden (recht van weg) gevestigd. De weg blijft daarmee functioneel 



in stand voor direct belanghebbenden.

Kanttekeningen

Geen.

Kosten, baten, dekking

De afsluiting wordt gerealiseerd door de nieuwe eigenaar van de weg, waardoor er geen kosten zijn 
verbonden aan het besluit.

Uitvoering

Planning
Na instemming wordt het besluit zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te dienen. 
Die mogelijkheid bestaat alleen voor belanghebbenden die aan kunnen tonen redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
Communicatie
Het besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, in de Oude IJsselstreek Vizier en op de website van 
de gemeente.

Bijlagen

Algemene stukken
1. Informatieve bijlage bij raadsvoorstel onttrekking Koolweg
2. Raadsbesluit onttrekking gedeelte Koolweg aan het openbaar verkeer
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