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Inleiding: 

Op zaterdag 8 september 2018 heeft de fractie van CDA Bronckhorst een werkbezoek 
gebracht aan Halles Belang en de werkgroep die zich inzet voor de verbetering van de 
verligheids- en leefbaarheidsituatie aan de Dorpsstraat te Halle. Omwonenden maken zich 
sterk om de huidige situatie te verbeteren, gericht op het verbeteren van de 
verkeersveiligheid (afname snelheid, meer ruimte voor c.q. het weren van zwaar verkeer, 
aandacht voor kwetsbare groepen en kinderen (dorpsschool Halle), verbeteren van de 
kwaliteit van de trottoirs. 
 

Vraag: bestuurlijk 

In welke mate bent u bekend met de situatie aan de Dorpsstraat te Halle en wat is uw 
mening over deze situatie, met name wat betreft de veiligheid en de leefbaarheid van 
omwonenden? 
 

Antwoord: 

Wij zijn goed bekend met de situatie aan de Dorpsstraat in Halle. Wij beschikken over 
verkeercijfers en kennen de feitelijke inrichting van de straat en het gebruik van de weg. 
De veiligheid en leefbaarheid van de omwonenden van de Dorpsstraat staat onder druk, wij 
willen deze druk graag wegnemen. De beschikbare ruimte voor verkeer, van voetgangers 
tot aan vrachtverkeer, is beperkt. Deze beperkte ruimte komt de leefbaarheid en veiligheid 
niet altijd ten goede. 
 

Vraag: bestuurlijk 

In welke mate bent u bekend met de plannen en wensen van de werkgroep en op welke 
wijze staat u als college in verbinding? 
 

Antwoord: 

Wij delen de zorgen van de werkgroep over de veilgheid en leefbaarheid in de Dorpsstraat. 
Wij hebben meerdere gesprekken met de werkgroep gehad en zijn op locatie geweest om 
de situatie te bekijken en hun wensen te bespreken. Wij zijn op de hoogte van de plannen 
en wensen van de werkgroep en de passage hierover in het Dorpsplan Halle. 
 

Vraag: bestuurlijk 

Het beheer en onderhoud van de Dorpsstraat is een verantwoordelijkheid van de Provincie 
Gelderland. In welke mate kunt u invloed uitoefenen op de provincie om de situatie te 
verbeteren en aan de wensen van de omwonenden tegemoet te komen? 
 

Antwoord: 

Wij vinden het wenselijk om de veiligheid en leefbaarheid in de Dorpsstraat te verbeteren en 
daarmee ook tegemoet te komen aan de wensen vanuit Halle. 
De provincie vraagt, bij onderhoud aan de weg, onze input op meerdere onderwerpen zoals 
leefbaarheid en veiligheid. Wij zijn nog in gesprek met de provincie over de N330 en de 
Dorpstraat in het bijzonder. Of de provincie daadwerkelijk ingaat op wensen vanuit de 
samenleving, al dan niet via de gemeente, is afhankelijk van het provinciaal beleid en de 
beschikbare middelen voor het traject. Deze gesprekken zijn op ambtelijk nivuau. Wanneer 
blijkt dat er een verschil van inzicht is tussen bewoners, gemeente en provincie is het altijd 



nog mogelijk om op bestuurlijk niveau de provincie te overtuigen van de standpunten van 
bewoners en gemeente. 
 

Vraag: bestuurlijk 

Indien uw invloed op de provincie beperkt is bestaat de mogelijkheid om als gemeeneten 
het beheer en de verantwoordelijkheid voor de weg van de provincie over te nemen. Ziet u 
dit als een mogelijkheid? 
 

Antwoord: 

Wij hebben nog geen standpunt ingenomen op de mogelijke vraag van de provincie om 
overname van de weg. 
Net als wij streeft ook de provincie naar veilige wegen in een leefbare omgeving. 
De N330 is voor Bronckhorst een belangrijke verbinding tussen Zelhem en de N18/A18 
richting Enschede en de gemeenten in de zuidwest Achterhoek. Het verkeer wat gebruikt 
maakt van de N330 heeft vaak een bovenlokale herkomst of bestemming. Daarmee is het 
voor ons logisch dat de weg in beheer blijft bij de provincie. 

Vraag: technisch 

      
 

Antwoord: 

      
 

 


