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In afschrift:
Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42,
7080 AA Gendringen.

Sinderen, 24 februari 2014.

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het tijdelijk instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s
uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de Aaltenseweg/ Sinderenseweg in Sinderen, het
weggedeelte tussen de Kapelweg en Molenweg, voor een periode vier maanden nadat het besluit
onherroepelijk is geworden. (Verkeersbesluit d.d. 16-01-2014, nummer 14ini00108)

Geacht College,

Uw bovenstaand besluit van 16 januari 2014 heeft ons Bestuur en de leden van onze werkgroep
Verkeer doen besluiten u door middel van deze brief wederom en wellicht ten overvloede op de
hoogte te stellen van onze visie op de verkeerssituatie op en rond Sinderen.

Wij zijn verheugd, dat de verkeersproblematiek op Sinderen volop in de belangstelling staat en dat
er ook daadwerkelijk maatregelen worden genomen, zoals het instellen van de 60 km zone in het
buitengebied van Sinderen en de voorgenomen reconstructie van de Sinderenseweg-Aaltenseweg
na de bouwvakvakantie 2014.

Het verkeersbesluit van 16 januari jl. heeft ons echter enigszins verbaasd door zowel het beperkte
gebied waarop het verbod van toepassing is als de manier waarop de bewegwijzering plaatsvindt.
Bovendien geldt een tijdelijk verbod, waarbij onduidelijk is op grond van welke argumenten ‘tijdelijk’
omgezet kan worden in ‘permanent’.

Wij, bestuur van Sinderens Belang en de werkgroep Verkeer, vinden dat de gemeentelijke wegen in
onze kern en ons buitengebied niet voldoen aan de eisen van zwaar vrachtverkeer.
De wegen zijn te smal om elkaar te passeren, zowel voor elkaar passerende vrachtwagens als voor
elkaar passerende vrachtwagens - personenauto’s.

Vrachtwagens zonder bestemming in het gebied, horen volgens ons niet thuis op de gemeentelijke,
erftoegangswegen met zelfs een 30km zone in de kom van Sinderen.
Het transitieverkeer van met name vrachtwagens moet ons inziens gebruik maken van de daarvoor
ingerichte provinciale (N-)wegen.
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Wij vinden dan ook dat een vrachtwagenverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer moet
gelden in het gebied tussen de rotonde Molenweg-Terborgseweg-Marmelhorstweg (N317), de
rotonde Burgemeester van der Zandestraat-Sinderenseweg-Aaltenseweg (N818) en de kruising
Beggelderpad-Terborgseweg-Aa Strangrondweg (N317). Ook als het slechts een tijdelijk verbod
voor vier maanden is.

In de afgelopen weken hebben wij geconstateerd, dat vrachtwagenchauffeurs zich lang niet allemaal
aan het (tijdelijke) vrachtwagenverbod in de kern houden.
Natuurlijk zijn wij ons er van bewust, dat een dergelijk verbod als het ware ‘ingeregeld’ moet worden,
maar het lijkt er op dat het aantal vrachtwagens dat toch door de kom rijdt (zonder bestemming)
weer aan het toenemen is. Inmiddels hebben wijzelf het initiatief genomen om bedrijven te mailen,
waarvan de chauffeurs het vrachtwagenverbod negeren.
Maar uiteraard is dat onvoldoende, zodat wij u dringend verzoeken om een vrachtwagenverbod in te
stellen voor een groter gebied, zoals genoemd in de vorige alinea.
Bij een dergelijk groter gebied kan dan ook de bewegwijzering eerder en duidelijker aangebracht
worden, bijvoorbeeld bij de rotonde “Kramp” in Varsseveld, bij de rotonde Bontebrug in Ulft en bij de
rotonde Gendringeseweg-Varsseveldseweg in de gemeente Aalten.
Dan wordt bovendien voorkomen, dat er sluip- en omleidingsroutes ontstaan (bijvoorbeeld langs de
school aan de Kapelweg), die de zaak er niet veiliger op maken.

In de verwachting dat sprake blijft van een wederzijdse en constructieve voortzetting van het
doelgerichte overleg, dat wij het afgelopen jaar mochten ervaren, hopen wij op een spoedige reactie
uwerzijds.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Vereniging Sinderens Belang:

G. Huinink, voorzitter E.M. Baten, secretaris


