
                   

Aan het College van Burgemeester en Wethouders. 
Willem Alexanderstraat 7, 

7442 MA Nijverdal 

                                                                                                        Haarle, 27 oktober 2018. 

Betreft: N35 

Geacht college, 

Lokaal Hellendoorn en VVD zijn van mening dat de problematiek op de N35, deel Paarse Poort tot 

gemeentegrens Mariënheem, zo snel mogelijk en in fases moet worden aangepakt.  

Recente onderzoeken en de dagelijkse praktijk vragen om voortvarend en snel handelen. 

Wij vragen u met concrete voorstellen te komen voor:  

De korte termijn (binnen 12 maanden te realiseren) zijnde  

 Een goede veilige oversteek voor fietsers Meijerinksweg/Koersweg brug of tunnel 

Voor de middellange termijn (binnen 24 a 36 maanden te realiseren) zijnde 

 Paralelwegen langs de N35 van Tunnelweg naar Paarse Poort 

 Twee verkeersveilige oversteken in Haarle bij de Molenweg en Stationsweg 

 Een veilige oversteek voor fietsers nabij de Rendac 

 

Voor de lange termijn een integraal plan met de aanleg van twee keer twee rijbanen 

Wij dringen erop aan om voort te maken met de planning en realisatie en hierbij niet alleen ons als 

raad, maar zeker ook Plaatselijk Belang Haarle en andere belanghebbenden, niet alleen nauw, maar 

ook per direct te betrekken 

Tevens hebben we de volgende aanvullende vragen: 

1. Welke concrete gevolgen heeft de nieuwe situatie voor uw plan onder de naam 

Nieuwe Verbindingen o.a. de fietsbruggen bij de Paarse Poort en de Oude 

Deventerweg?  Wij vragen u verdere kosten te voorkomen en het lopende onderzoek 

op te schorten. 

2. Tijdens de informatiebijeenkomst op  8 Oktober heeft u gezegd dat er snel een 

veilige fietsverbinding moet en zal komen voor de inwoners van Haarle – Haarle 

Noord. Tevens is er gezegd dat deze maatregelen buiten het gestelde kader van 15 

miljoen vallen. Wat bedoelde u hier concreet mee ? Welke rol speelt hier de 3 

miljoen die reeds beschikbaar is gesteld?  Ook in het persbericht van RWS ,provincie 

en gemeenten staat dat de maatregelen buiten het kader van de 15 miljoen vallen en 

u samen met de provincie opnieuw onderzoek zal doen naar het wegvak tussen 

Haarle en Nijverdal. 

3. Wanneer denkt u dat dit onderzoek is afgerond? Wat gaat u onderzoeken? Welk doel 

staat u voor ogen met dit onderzoek? Er is al veel onderzocht. 



4. Verder vragen we u de raad  inzage te verschaffen in alle stukken over de 

onderhandelingen, die u de afgelopen jaren voerde met RWS en Provincie Overijssel, 

betreffende dit deel van het tracé. 

 

Wij vragen u in de raadsvergadering van 30 oktober a.s. met een concrete reactie te komen op 

bovenstaande voorstellen en vragen. 

Namens Lokaal Hellendoorn,                                                 VVD, 

Thea ten Have                                                                           Joost ter Horst 

 

 


