
   

Rotonde Hellouw 

 

Voorzitter,  

 

LLB betreurt in hoge mate de gang van zaken rondom de rotonde in 

Hellouw. Het college gaat volledig voorbij aan de wensen van de 

belanghebbenden die in overgrote mate de oplossing van dit college 

verwerpen.   

Eerder werd in de voormalige gemeente Neerijnen al de belofte gedaan 

dat er drie opties zouden komen. Een rotonde aan de Korfgraaf, bij 

Oudenhof of helemaal geen rotonde. 

Ook deze toezegging is door de nieuwe gemeente met voeten getreden 

waaruit een grote minachting spreekt voor de plaatselijke bevolking.  

Op dinsdag 26 mei heeft de gemeente een persbericht via de lokale krant 

en SocialMedia verstuurd, dat de inwoners voor 29 mei tot 12:00 uur 
konden reageren. LLB heeft actief de inwoners geïnformeerd op 

SocialMedia en de website, dat zij op zaterdag 30 mei een videoboodschap 
konden inspreken voor de gemeenteraad. Mits zij zich hadden aangemeld. 

Op het allerlaatste moment vrijdag 29 mei is dit geannuleerd en LLB wordt 
dit verweten.  

 
Men mag ons alles verwijten want wij zitten hier niet voor ons zelf, maar 

voor onze inwoners van West Betuwe en in dit geval voor het dorp 
Hellouw. Het is onze taak als volksvertegenwoordigers om inwoners te 

informeren als er iets staat te gebeuren in hun kern.  
 

Na aanleiding van deze ophef hebben wij een oproep geplaatst op de 
SocialMedia om schriftelijk kenbaar te maken wat men van het 

raadsvoorstel vindt. Hier heeft Hellouw massaal gehoor aan gegeven en 

uit de tientallen reacties blijkt dat vrijwel niemand, u hoort het goed, 
vrijwel niemand het collegevoorstel steunt. Dat is een teken aan de wand.  

 
De inwoners van Hellouw menen, en vaak uitstekend onderbouwd, dat het 

afsluiten van de Oudenhof voor overlast en gevaarlijke situaties zal 
zorgen.   

 

Dat met de aanleg van een rotonde bij Korfgraaf er slechts één ingang 

naar Hellouw overblijft  wat uit oogpunt van verkeersveiligheid zeer 

ongewenst is. Ook wat betreft de hulpdiensten. Al het verkeer moet dan 

langs de basisschool, het dorpshuis en het voetbalveld. 

 



   
Bovendien wordt bij de kruising Beatrixstraat/Irenestraat/Korfgraaf de 
verkeersveiligheid verslechterd en niet verbeterd. 

 
De gemeente gaat veel geld investeren in een rotonde voor de provincie. 

Bewoners van Hellouw-Noord worden van het dorp afgesneden en moeten 

veel kilometers omrijden. Het dorp wordt daarmee feitelijk  in tweeën 
gedeeld en dat is een zeer ongewenst  vooruitzicht.  

 
Eertijds heeft een oud collegelid van de gemeente Lingewaal het wel voor 

elkaar heeft gekregen, dat Herwijnen liefst vijf  toe/uitgangen heeft 
gekregen. Heeft men hier wel naar gekeken?  

 
LLB heeft bij de provincie in de commissie ruimte ingesproken en de 

enquête die door 80% van de inwoners is ingevuld, overhandigd. De 
boodschap was duidelijk: geen rotonde aan de Korfgraaf  als er geen 

andere maatregelen volgen.    
 

Daarom vindt LLB dat dit raadsvoorstel niet rijp is voor besluitvorming. 
Wij geven de portefeuillehouder in overweging, dat hij met de provincie in 

gesprek gaat dat er voor Hellouw twee ontsluitingswegen open blijven. 

Tevens de oproep om nog uit te zoeken wat een voorsorteerstrook kost en 
eventueel een vierde poot aan de rotonde aan de Korfgraaf. Ook willen wij 

meegeven, dat hij een kaart meeneemt hoe eventueel de rotonde eruit 
komt te zien en waar men moet oversteken. Wij hebben dit toen ook met 

de gedupeerde besproken en zij wist niet van de situatie af. Zij dacht dat 
ook de fietsers over de rotonde konden rijden. Na uitleg van ons snapte zij 

het.  
 

Voorzitter, vooral in het belang van de inwoners van Hellouw die de 
voorstellen van het college in overgrote meerderheid  afwijzen, roep ik u 

op uw voorstellen te heroverwegen. Zo niet, dan neemt u de wensen van 
uw inwoners volstrekt niet serieus.  

 
 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang  

Petra van Kuilenburg 
 

 
 

 
 

 


