
 

Secr. Vossenweg  1 
7447 SC  HELLENDOORN. 
 
 
                                                                                                                    Nijverdal, 27 mei 2018. 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Hellendoorn en 
aan de voorzitter van de commissie grondgebied, de heer Minkjan. 
Postbus 200 
7440 AE  NIJVERDAL 

 

Betreft;  ontwikkeling verdiepte aanleg kruising Baron van Sternbachlaan/ N35 

Geacht College,  

Als fractie van Lokaal Hellendoorn worden wij aangesproken over de verontrustende 

berichtgeving met betrekking tot de ontwikkeling van de verdiepte aanleg bij de Baron van 

Sternbachlaan/N35. Een wens die nadrukkelijk door de samenleving is aangegeven, getuige 

zijn de vele zienswijzen met bezwaren die aangetekend zijn tegen het ontwerp-tracé besluit 

van Rijkswaterstaat. Daarbij aangevend om de N35 aan de oostkant goed in te passen in de 

omgeving, een verhoogde ligging van het traject trachten te verkomen. De gemeenteraad 

van Hellendoorn heeft dit in meerderheid ondersteund.  

Leefbaarheid in kader van geluidsoverlast en het verkomen van een hoge ligging van het 

tracé, zodat woongebieden niet worden onttrokken van elkaar, als ware door een Berlijnse 

muur. Een gebied dat zich kenmerkt door de leefomgeving van de Kruidenwijk en Groot 

Lochter, en de groene parels, zoals het Wierdenseveen, Eversberg, en ons Reggedal. Wij 

hebben kunnen lezen dat de buurgemeente Rijssen/Holten zich verzet tegen deze 

planvorming. De gemeente Wierden eveneens niets ziet in deze planvorming. De financiële 

bijdrage voor de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden in het gedrang 

komt, mocht deze planvorming zich doorzetten. 

Geacht College, het verbaasd ons, dat de gemeenteraad van Hellendoorn nog geen 

toelichting heeft ontvangen van uw kant over deze ontwikkeling. Een korte toelichting en 

eventueel de actie die u hierin gaat ondernemen.  

Daarom vragen wij u als Lokaal Hellendoorn ons te informeren tijdens de commissie 

grondgebied van 30 mei aanstaande, bij agendapunt 6, vragen/punten commissieleden 

m.b.t combiplan en N35. 



Wij zien graag de volgende vragen beantwoord. 

• Door de portefeuillehouder een heldere omschrijving/weergave over de ontstaande 

situatie. Daarbij duidelijkheid geven over de standpunten van de gemeente Wierden, 

en Rijssen/Holten.  

• Graag vernemen wij van de portefeuillehouder of hij al contacten heeft gelegd met 

onze buurgemeenten en actie ondernomen heeft. Dit vanuit het kader, goede 

verhoudingen, en samenwerking met onze buurgemeenten, om te komen tot een 

gedragen voorstel voor deze Hellendoornse problematiek. Daarbij heeft de 

meerderheid van de gemeenteraad van Hellendoorn zich uitgesproken voor een 

goede aansluiting Baron van Sternbachlaan/N35. 

• Vanuit het kader, goede verhoudingen en samenwerking hebben wij als Lokaal 

Hellendoorn de gedachte, dat het niet verkeerd zou zijn om de gemeenteraden van 

Wierden en Rijssen/Holten op locatie uit te nodigen en van goede informatie te 

voorzien. Graag horen wij de mening van de portefeuillehouder.    

• Is er op dit moment informatie te melden vanuit Rijkswaterstaat over de aansluiting 

Baron van Sternbachlaan/N35.   

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn,  

G. ter Horst,  

F. Runneboom en  

J. Veneman. 

   

   

 


