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Aan burgemeester en wethouders 

van de gemeente Bronckhorst 
 
 
Hummelo, 28 september 2012  
 
 
Geacht college, 
 
Op 14 juni werd in de raadscommissie behandeld het rapport van de Provincie Gelderland en het 
advies van uw college betreffende een noordelijke aansluiting op de rondweg in Hummelo. Besloten 
werd het raadsvoorstel aan te houden omdat verschillende fracties nog vragen hadden over de 
kosten en mogelijke alternatieven. Afgesproken werd dat de provincie hierin het initiatief zou nemen 
en dat zij begin augustus de betrokken belangenorganisaties zou uitnodigen voor een 
brainstormsessie.  Ondanks meerdere verzoeken onzerzijds vernamen wij niets . 
 
De dorpsraad heeft daarom gemeend om zelf een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de 
mogelijkheden van een eenrichtingsontsluiting noord - zuid en zuid - noord. Wij hebben daartoe op 29 
augustus 2012 verkeerskundig bureau 'Megaborn' te Apeldoorn benaderd. 
 
Nog voordat Megaborn haar eindrapport kon uitbrengen werden alsnog de verschillende 
belangenorganisaties (Comité Dorpsstraat, Ondernemers vereniging en de dorpsraad) door de 
provincie uitgenodigd voor een hernieuwde brainstormsessie op 17 september jl. Voor de 
vertegenwoordigers van de dorpsraad verliep deze avond ronduit teleurstellend. Er was geen sprake 
van een brainstormsessie, maar van een presentatie van de onderzoeksresultaten door de provincie. 
Alle suggesties, ideeën en voorstellen van de drie belangorganisaties werden door de 
vertegenwoordigers van de provincie als niet positief beoordeeld . 
Wij waren blij met de ons door de provincie geboden mogelijkheid maar teleurgesteld in de uitkomst .     
 
Inmiddels is het eindrapport van Megaborn ontvangen. Deze eindrapportage bieden wij u hierbij aan.  
Megaborn concludeert dat er binnen de randvoorwaarden die de provincie stelt, fysieke 
mogelijkheden zijn voor een noordelijke ontsluiting in één richting. Ook blijft het mogelijk om de weg in 
te richten als 'duurzaam veilig verblijfsgebied'.  
De Dorpsraad concludeert dat de door Megaborn genoemde oplossing die het fysiek onmogelijk 
maakt om 'tegen de richting' in te rijden, niet door de provincie is onderzocht, terwijl dit het grootste 
bezwaar oplost, namelijk die van de veiligheid. Zo ook de ontsluiting Hummelo uit.  
 
Wij verzoeken u dan ook het rapport van Megaborn mee te wegen bij het uiteindelijk voorstel aan de 
gemeenteraad. 
 
 
Namens de werkgroep herinrichting 
van de dorpsraad Hummelo , 
Th. Lucassen , voorzitter 
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