
Beste Koen, 
 
GBN heeft nog wat inhoudelijke vragen omtrent de voorgenomen afsluiting Oude Bommelsestraat ? 
 
Gezien het verloop van de procedure hebben de bewoners veel van deze bezwaren niet onder de 
aandacht kunnen brengen ! 
  
We zouden het fijn vinden zodat de juiste informatie op tafel komt. 
  
Het betreft o.a. de volgende vragen: 

Zijn er verslagen van de klankbordgroep?  Deze worden niet toegestuurd aan de 
deelnemers? 
Is dit gebruikelijk ? 
De samengestelde klankbordgroep is het niet eens geworden. Er zou daarom een 
keukentafelgesprek worden georganiseerd. Deze heeft niet plaats gevonden. 
Wij zouden graag weten wat hiervan de reden is geweest en waarom de punten niet verder 
mochten toegelicht  worden.  
 
Wij hebben nog een aantal van deze punten hieronder weergegeven.  
  

1) Is er rekening mee gehouden dat de drukte van het bestemmingsverkeer in de Dreef en de 
Elzevierstraat door de afsluiting gaat toenemen ? 
De ontsluitingen van de straat is nu redelijk mooi verdeeld over drie uitgangen één richting 
Ophemert, één richting Opijnen en één richting Est, door het afsluiten van de straat moet 
dezelfde hoeveelheid bestemmingsverkeer verdeeld worden over twee uitgangen   
bestemmingsverkeer neemt zogezegd met 33% toe op deze twee wegen.   

2) Zijn er de afgelopen jaren ongelukken gebeurd tussen fietsers en automobilisten die duiden 
op een gevaarlijke situatie ? 
( bij de bewoners is hiervan niets bekend)       

3) Is het bekend dat de Dreef/ Elsevier een zeer overzichtelijke weg is waarbij fietsers al van 
verre waargenomen worden? Wat uiteraard de veiligheid van de fietsers juist ten goed komt. 
Dit in tegenstelling tot veel andere vergelijkbare wegen in de regio. 

4) Is er rekening mee gehouden en onderzoek naar gedaan dat er door diverse bewoners 
(georiënteerd richting Ophemert) kilometers moet worden omgereden? 
( meting toont aan dat vanaf de dreef de extra kilometers heen en terug al ongeveer 3.4 km 
bedragen)  

5) De AVRI heeft een meting gedaan betreft het sluipverkeer maar heeft ook alle fietsers en 
bromfietsers mee gemeten alles op één grote hoop  (misschien ook de voetgangers maar dat 
weet ik niet zeker) percentage auto/fietsers is dus niet bekend ? 
De Dreef is gevoelsmatig een rustige straat, de uitkomsten van de telling kloppen totaal niet 
met het gevoel van de bewoners. 

6) Wij zouden graag een concreet antwoord krijgen waarom de intensiviteit van het verkeer in 
de straat zou zijn toegenomen? 
De bewoners van de Dreef hebben dit zelf niet geconsenteerd en ook veel medebewoners 
niet, verder zijn er  volgens ons geen veranderingen zoals bijvoorbeeld grote industrieterrein 
of grote woonwijken in  Est of Ophemert die dit bewerkstelligen en sluipverkeer van de 
Snelweg komt hier niet !     

7) Waarom een straat definitief afsluiten waardoor bewoners en met namen onze plaatselijke 
ondernemers (akkerbouwers en boeren) geraakt worden ? 
Indien het verkeer zou zijn toegenomen ( wat tot nu toe niet voldoende is gebleken  )zijn er 
nog vele mogelijkheden om dit op te lossen zonder een straat definitief  



af te sluiten en…. mensen te benadelen, te denken aan verbodsborden uitgezonderd 
bestemmingsverkeer e.d. een proef periode  met deze (volgens ons) helemaal niet z’n, dure 
oplossing lijkt ons wel het minste. 
 
Namens de fractie, 
Gemeentebelangen Neerijnen 
Petra van Kuilenburg 
  

  
 


