Gezamenlijke nieuwsbrief van Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Oost Gelre

Nieuwsbrief ‘Meer Veilig N18 in Oost Gelre’
9 december 2019
Onder de noemer Meer Veilig in Oost Gelre verbeteren Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de
gemeente Oost Gelre de veiligheid op de N18 en het onderliggende wegennet in Oost Gelre.

Het project Meer Veilig N18 Oost Gelre bestaat uit twee trajecten die naast elkaar lopen:
1. het traject afsluiting Zieuwentse kruising
2. het traject tussen Lievelde en Groenlo (afsluiting oversteken)
Over het traject Lievelde was tot dit moment weinig over de voortgang te melden. Dat had vooral
te maken met het rond krijgen van de financiering van het project. Inmiddels is daar goed nieuws
over te melden, de financiering is rond.

Traject Lievelde
Het traject Lievelde heeft dezelfde doelstelling als de afsluiting van de Zieuwentse kruising: het
bevorderen van de doorstroming en de veiligheid. Daarvoor is nodig dat de oversteken over de N18
tussen Lievelde en Groenlo worden weggehaald. Het gaat om een viertal oversteken, maar de
belangrijkste is wellicht de opheffing van het kruispunt Grolse Dijk – N18 – Kloosterstraat/Europaweg.
Uiteraard is het belangrijk dat er een mogelijkheid blijft om van de ene naar de andere kant van de N18 te
komen. Zowel voor de agrariërs en bedrijven, maar ook voor inwoners en toeristen die daar wandelen en
fietsen. Daarom is de bedoeling een viaduct aan te leggen ter hoogte van de Zwolseweg.
Financiering rond
De financiering van het project was een grote uitdaging.
Alle partijen (gemeente, provincie en Rijkswaterstaat)
dragen bij. Maar zeker voor de realisering van een
viaduct is veel geld nodig. Gelukkig is de financiering nu
rond en kan het project een vervolg krijgen.
Uitvoering 2021
Het nadrukkelijke streven is om de uitvoering in dezelfde
periode op te pakken als de afsluiting van de Zieuwentse
kruising, dus in 2021. Waar we bij de afsluiting van de
Zieuwentse kruising goed op schema liggen, moet er op
het traject Lievelde nog wel veel gebeuren. Ook hier zijn
immers veel onderzoeken nodig en moet nog een begin
gemaakt worden met herziening van het
bestemmingsplan.

Kruising Grolse Dijk – N18

Communicatie met omgeving
Begin 2018 zijn er enkele bijeenkomsten en gesprekken geweest met omwonenden / grondeigenaren en
belangenorganisaties. Ook is een algemene informatieavond gehouden. Daar zijn toen diverse
opmerkingen gemaakt. De opmerkingen die toen gemaakt zijn worden nu meegenomen in het ontwerp.
Natuurlijk zijn we nu bijna twee jaar verder. Belangen van mensen kunnen nu anders liggen dan toen.
Daarom pakken we ook de communicatie met de omgeving weer op. Dat betekent dat we individuele
gesprekken gaan voeren met direct omwonenden en grondeigenaren. Maar ook de belangenorganisaties
betrekken en uiteraard ook weer een brede informatiebijeenkomst gaan organiseren in 2020.

Informatie
Op de website vindt u informatie over het project Meerveilig N18 Oost Gelre, waaronder ook het traject
Lievelde.
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Zieuwentse kruising
Over de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg-N18 hebben wij in de vorige nieuwsbrief uitvoerig
bericht. Hieronder nog een korte samenvatting.
Op het voorlopig ontwerp is klaar. De Zieuwentse kruising wordt afgesloten voor het verkeer vanuit
Zieuwent/Lichtenvoorde. Voor (brom)fietser en voetgangers komt er een tunnel. Het autoverkeer vanuit
de richting Zieuwent zal via de parallelweg richting de Richterslaan gaan. Daar kunnen ze rechtdoor
oversteken naar Lichtenvoorde, of afslaan richting Doetinchem of Enschede.
Bestemmingsplan
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het is
een ingrijpende verandering en we willen dit zorgvuldig doen. Daarom wordt een extra stap ingebouwd
om ook inwoners en belanghebbenden voldoende gelegenheid te geven hun mening te geven.
Voorontwerp bestemmingsplan (streven 1e kwartaal 2020)
 Dit wordt 6 weken ter inzage gelegd
 Er komt een informatiebijeenkomst
 Iedereen kan een zienswijze indienen bij het college van B&W
 Alle zienswijzen krijgen een reactie terug. Als daar aanleiding toe is wordt het
bestemmingsplan aangepast.
Ontwerp bestemmingsplan (streven 2e of 3e kwartaal 2020)
 Dit wordt weer 6 weken ter inzage gelegd
 Iedereen kan een zienswijze indienen bij de raad
 Alle zienswijzen krijgen een reactie terug. Als daar aanleiding toe is wordt het
bestemmingsplan aangepast.
Besluit gemeenteraad (streven 1e kwartaal 2021)
 Na besluit van de gemeenteraad 6 weken ter inzage
 Mogelijkheid van beroep van Raad van State
Uitvoering werkzaamheden
 De uitkomst van de procedure bepaalt uiteraard het vervolg van dit project. Het doel is
om de werkzaamheden in 2021 uit te voeren.

Meer informatie over het ontwerp vindt u op onze website: Meerveilig N18 Oost Gelre,
Vragen over deze nieuwsbrief kunt u stellen via een mail naar communicatie@oostgelre.nl. Bellen mag
ook naar Brandt Keegstra: 0544-393552. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen verzoeken wij u dit
via een antwoordmail aan te geven.
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