
                                                                                                                       

                                                                                                       Hellendoorn, 29 augustus 2020.        

Betreft: N-35 Nijverdal- Wijthmen 

Geacht college, 

Lokaal Hellendoorn vraagt u bij onderhandelingen met provincie en rijksoverheid, over de 

toekomst van de N35, veiligheid en leefbaarheid van omwonenden en het dorp Haarle 

mee te nemen en te benadrukken. Tevens vormt de N35 een belangrijke economische 

verbinding tussen Twente en Zwolle, van waaruit grote verkeersaders verder het land in 

gaan. Deze essentiële zaken missen we in de opstelling van de minister. 

Ook vragen we u aan te dringen op spoedige positieve besluitvorming. 

Regelmatig vragen we als lokale, provinciale en landelijke politici, vertegenwoordigers van de 

Plaatselijke Belangen en bedrijfsleven aandacht voor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op 

de N35 Wijthmen -Nijverdal. 

Tot onze verbazing zagen we in de media dat in het gesprek, welke gedeputeerde Boerman en 

verschillende burgemeesters recent hebben gevoerd met minister Cora van Nieuwenhuizen, dat 

aspecten als veiligheid en leefbaarheid niet tellen cq wegen in haar besluit om de weg te verbreden 

tot een 100 km weg. 

In Raalte, Mariënheem en Haarle is er sprake van zeer onveilige situaties en situaties waarbij de 

leefbaarheid in het geding is. We vroegen vaker aandacht voor de situatie in Haarle. Zoals eerder is 

aangegeven en ook erkent, is de N35 steeds drukker geworden en zal nog drukker worden. Een 

situatie die vraagt om het oplossen van verkeersonveilige situatie op korte termijn en in de toekomst 

en een betere doorstroming. 

Lokaal Hellendoorn ziet in mediaberichten dat politici die in gesprek waren met de minister 

voorzichtig optimistisch zijn. Tegelijkertijd wil de minister opnieuw zaken onderzoeken terwijl 

volgens Lokaal Hellendoorn er al lang en veel onderzoek is gedaan, ook als het gaat om draagvlak. 

We hopen dat van uitstel geen afstel komt, maar de minister snel positief besluit zodat wij als 

gemeente ook plannen kunnen maken voor de tussenliggende periode.  

Graag willen we op onze oproep een reactie van het college tijdens de raadsvergadering van 1 

september a.s. 

 

Namens de fractie Lokaal Hellendoorn, 

Thea ten Have                           Hetty Ligtenberg-Grondman 

Jan Veneman                             Annemarie Dubbink 

Frans Runneboom                    Gerard ter Horst  

Mathijs Knobben. 


