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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen inzake aansluiting Hoofdstraat - N817 
 
 
Geachte heer Driever, 
 
Op 27 februari jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake de aansluiting Hoofdstraat - N817. Deze 
vragen zijn een vervolg op uw eerdere vragen over dit onderwerp, die wij met onze brief van 9 januari 
jl. hebben beantwoord. Graag geven wij hierbij antwoord op uw vervolgvragen. 
 
1. Bent u bereid, zo nodig in overleg met de provincie, te onderzoeken hoeveel scholieren 
momenteel oversteken vanuit de Hoofdstraat Varsselder en de N817? 
Op basis van een visuele telling, uitgevoerd op dinsdag 24 januari 2017 tussen 07.00 en 19.00 uur, is 
bekend dat er op een werkdag ca. 120 (brom)fietsers en ca. 30 voetgangers gebruik maken van de 
kruising Hoofdstraat – N817. Gezien de ligging van de oversteek is het aannemelijk dat een deel 
hiervan inderdaad scholieren (basis- en voortgezet onderwijs) betreft. In ons antwoord op vraag 3 en 4 
gaan wij hier nader op in. 
 
2. Bent u bereid verkeersmetingen uit te laten voeren naar aantal voertuigen en de snelheid ter 
plaatse? Dit moet met name ook vastgesteld worden op de tijdstippen waarop scholieren 
normaliter naar school gaan en terugkeren naar huis. 
Er zijn actuele cijfers (2018) beschikbaar over het aantal voertuigen en de gereden snelheid, daarom 
zien wij geen aanleiding voor nieuwe metingen. Op een gemiddelde werkdag rijden er ca. 8.500 
motorvoertuigen op het betreffende deel van de N817. In de ochtend (07.00 – 09.00 uur) valt de spits 
samen met het passeren van scholieren. De intensiteit op de N817 bedraagt dan ca. 600-700 
motorvoertuigen per uur. 
 
Wat betreft de snelheid rijdt 15% van het verkeer zodanig te hard dat zij in aanmerking komen voor 
een proces-verbaal (87 km/uur of harder). Overdag, tussen 07.00 en 17.00 uur, is dit percentage iets 
lager (gemiddeld 12,5%).  
  
3. Bent u bereid te onderzoeken hoe de samenwerking tussen de basisscholen ‘de Oersprong’ 
uit Ulft en basisschool ‘Pius X’ te Varsselder momenteel loopt en wat de plannen zijn voor de 
toekomst? 
Nee, er is geen reden voor nader onderzoek in deze. In het kader van de trajectaanpak N817 is met 
de provincie afgesproken de fietsoversteek tussen Varsselder en Ulft zo veilig mogelijk in te richten. 
Dit heeft geresulteerd in het plan voor een brede middengeleider. In onze brief van 9 januari jl. hebben 
wij aangegeven dat niet wordt gekeken naar andere opties.  
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4. Bent u bereid onderzoek te doen naar het aantal scholieren dat vanaf 2020 de N817 over gaat 
steken ter hoogte van de Hoofdstraat Varsselder? (overleg met o.a. Almende College) 
Zoals hiervoor benoemd is er geen reden tot nader onderzoek. Overigens kan het aantal VO-
scholieren dat vanaf 2020 gebruik maakt van de oversteek nu ook niet worden bepaald. Het aantal 
scholieren uit Montferlandse kernen zoals ’s-Heerenberg, Lengel, Azewijn en Stokkum dat kiest voor 
de nieuwe VMBO-locatie in Silvolde is namelijk onzeker en waarschijnlijk ook beperkt. Op dit moment 
zijn deze kernen vooral vertegenwoordigd op de locatie Wesenthorst in Ulft (112 van de 761 
inschrijvingen). Gelet op de huidige geringe vertegenwoordiging op de locatie Isala in Silvolde moet 
blijken wat het zogenaamde ‘weglekeffect’ vanuit deze kernen naar VO-scholen in Doetinchem zal 
zijn. Daarnaast zijn er vanuit Montferland ook alternatieve fietsroutes naar Silvolde (bijvoorbeeld via de 
Zeddamseweg/N335) en is routekeuze van scholieren mede afhankelijk van sociale factoren. 
 
Wel is vrijwel zeker dat VO-scholieren uit Varsselder ook vanaf 2020 kiezen voor Silvolde. Op dit 
moment staan 30 scholieren uit het postcodegebied Varsselder ingeschreven op een locatie van het 
Almende College. 
 
5. Bent u bereid te onderzoeken wat de samenwerking tussen VV UB en GWVV precies inhoudt 
en wat de gevolgen zijn voor de verkeerssituatie N817-Hoofdstraat? 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het gegeven antwoord op vraag 3. 
 
6. Bent u bereid in overleg met de provincie, de aanpassingen ter hoogte van de aansluiting 
Hoofdstraat Varsselder – N817, uit te stellen tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn? 
Zoals hiervoor aangegeven zullen wij geen nader onderzoek verrichten. Daarnaast maakt aanpassing 
van de aansluiting Hoofdstraat – N817 onderdeel uit van het reeds geplande onderhoud aan de weg 
en wordt de situatie voor fietsers hiermee aanzienlijk verbeterd. Uitvoering staat gepland voor 2019, 
maar zal vanwege de nog te doorlopen verkeersbesluitprocedure mogelijk plaatsvinden in 2020. 
 
Tot slot 
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Mocht u naar aanleiding 
van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met behandelend ambtenaar Jeroen 
Stieber via j.stieber@oude-ijsselstreek.nl of het algemene telefoonnummer (0315) 292 292. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Marijke Verstappen Otwin van Dijk 
secretaris burgemeester 
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