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06 februari 2018 – RTG Ruimte 

 

Betreft: Beggelderdijk,  ontsluitingsweg Dinxperlo e.o. 

Het Dinxpers Belang is geschrokken vanwege het feit dat op de vorige RTG een groot aantal van 

aanwezigen niet in staat bleek te zijn om aan te geven waar de Beggelderdijk ergens moest 

liggen. Anderzijds misschien geen wonder, een weg met de status van zeg maar minder dan een 

B-weg doet normaal niet zoveel ter zake. Echter deze weg, met al zijn degradaties fungeert als 

een belangrijke toegangweg voor Dinxperlo. Daarnaast maakt het verkeer uit de richting Ulft en 

Duitsland gebruik van deze weg als doorgang in de richting van De Heurne en Aalten. 

Terugkomend op de eerdere indruk welke wij hebben ondervonden hopen wij dat u allen 

inmiddels bekend bent met zowel de ligging, de onveiligheid, de stuurmanskunst van het zware 

verkeer en zeker niet te vergeten de alertheid van tijdig opzij springende voetgangers en fietsers. 

Inmiddels heeft een onderzoeksbureau de uitkomsten verzameld van omwonenden. We weten 

echter allemaal dat een omwonend onderzoek te allen tijde gebaseerd is op slechts een smalle en 

persoonlijke ervaring binnen zijn of haar woonomgeving. Het gewenste totaal inzicht aangaande 

verkeersafwikkeling is daarmee dan ook geen duidelijk aandachtspunt geweest in het onderzoek. 

Helaas heeft het Dinxpers Belang geen verder contactmogelijkheid gehad met het betreffende 

bureau om haar positie, inzicht en eigen onderzoek nader te verduidelijken. 

Uiteindelijk hebben we dan nu een aantal opsommingen op papier waarin naar onze mening 

nogal met twee maten wordt gemeten. Er worden grote verschillen in uitvoering, notities en in 

het kosten plaatje opgevoerd. Vanzelfsprekend is in alle gevallen de medewerking noodzakelijk 

van aanliggende grondeigenaren, dus niet enkel zoals genoemd in de derde variant. 

Het plan loopt zeer sterk uiteen, het huidige college standpunt uit zich niet verder dan het 

grotendeels uitvoeren van noodzakelijk en achterstallig groot onderhoud in en om een B-weg 

traject. Echter met dit plan wordt het huidige veiligheid aspect voor fietsers en voetgangers nog 

zwaarder onder druk gezet zodat het vrijwel ontoelaatbare vormen aanneemt. In onze ogen dan 

ook onvoorstelbaar dat het college in deze variant nog durft te spreken van een 

gebiedsontsluitingsweg.  

Het is verwonderlijk en ongeloofwaardig dat er nog steeds vanuit wordt gegaan dat op basis van 

een eerder z.g. verkeersonderzoek geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Zoals eerder 

aangehaald, dat onderzoek komt veruit niet overeen met de cijfers welke bekend zijn bij het 

Dinxpers Belang. Dit hebben wij in de voorgaande RTG reeds aangehaald dus dit ter zijde. 

Een dergelijk tracé dat met dagelijkse regelmaat groot en zwaar wegverkeer verwerkt op slechts 

enkele meters afstand van een groot aantal woonblokken is absoluut niet toelaatbaar. Wij hebben 

daarnaast onze bedenkingen in hoever het plan verantwoord is, immers het resulterende 

gebiedscompactheid zorgt voor een zware inperking van uitwijkmogelijkheden en veiligheid 

voor zowel de bewoners, verkeer en het (grootschalige) aanliggende gasoverslagstation.  

Waarom het nieuwe tracé voorstel zo overtrokken wordt in uitvoering met het bijbehorende 

prijskaartje is ons onduidelijk. Het zal toch niet zijn dat het college echt aan inzicht ontbreekt en 

van mening is dat één van de belangrijkste ontsluitingswegen van Dinxperlo met iets meer dan 

een beetje stoeptegels langs de rand al enorm wordt opgeknapt.  
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Financieel mag het geen probleem zijn, zolang het geen lapmiddel is maar een volwaardige 

ontsluitingsweg. Het gaat niet om een enkele jaren oplossing, de te verwachten kosten zijn dan 

ook te verdelen over enkele tientallen jaren.  

 

De bedragen en uitwerking welke genoemd zijn in variant 3 zijn o.i. niet reëel. Het inmiddels 

bekende variant nr. 5 zal een goede mogelijkheid bieden om tegen mindere kosten tot een 

acceptabele oplossing te komen. Waar het college, om welke reden dan ook zijn verantwoording 

niet durft of kan nemen rekenen wij als Dinxpers Belang op de Raad van de gemeente Aalten 

zodat er eindelijk recht wordt gedaan aan een ontsluitingsweg waaraan duidelijke visie ten 

grondslag ligt. 

Dinxpers Belang 

Secr. Bertus te Grotenhuis. 
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