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Werkgroep Verkeer&Veiligheid 

 
1. Brief aan gemeente 

De werkgroep heeft samen met het bestuur een brief opgesteld, waarin de gemeente 

gevraagd wordt meer rekening te houden met de inbreng van de belangenvereniging. Zeer 

recent heeft het bestuurssecretariaat van de gemeente contact met ons bestuur gezocht 

voor het maken van een afspraak met coördinerend wethouder Vugts en een 

beleidsambtenaar.  

2.   Rotonde Daalhuizerweg-Ringallee. 

Ondanks het gesprek met de Provincie in juni 2011, mails naar Provincie en gemeenten 

Rheden en Rozendaal en foto’s van de familie Adriaense gebeurt er niets om de veiligheid 

van de rotonde te verbeteren.  

3.   Rotonde Daalhuizerweg-Arnhemsestraatweg 

De werkgroep heeft, in goed overleg met de flatbewoners en de familie L. Schenk, zich 

intensief ingezet om een groenbesparende ovatonde te laten realiseren. Maar de gemeente 

weigerde stelselmatig om op onze constructieve voorstellen serieus in te gaan. Het is te 

verwachten dat de gemeente gewoon haar eigen plan zal doorzetten. Een aanwijzing 

hiervoor geeft de inhoud van de brief (dd 2 maart 2012), die de gemeente aan ons lid ( en 

flatbewoner), mw. C.J.M. Bosman, heeft gestuurd, Een kopie is in het bezit van het bestuur 

en de werkgroep. 

4.   Realisatie Lidl hoek Nordlaan-Noordelijke Parallelweg. 

Het is maar de vraag of dit jaar het gebouw gerealiseerd kan worden, omdat de laatst 

bekende plannen sloop van het pand Nordlaan 33 en vergroting van het winkelpand 

betreffen. De bevoorrading staat nog steeds gepland via de Noordelijke Parallelweg. De 

werkgroep houdt de ontwikkelingen in de gaten, maar ook hier is de informatie vanuit de 

gemeente over deze forse aanpassing nul. NB: In de Rhedenaar van 19 maart staat de 

melding van het ontwerpbestemmingsplan Velp-Midden met het vergrote terrein voor 

de aanvraag Lidl. 

5.   Bouwontwikkeling De Del.  

De school zal daar niet gerealiseerd worden, maar er zijn plannen voor woningbouw en 

afsluiting voor doorgaand verkeer van de Berg en Heide weg. Dat heeft gevolgen voor de 

verkeersintensiteit in de Beethovenlaan en Chopinlaan. De werkgroep heeft bij de gemeente 

Rheden aandacht hiervoor gevraagd, maar volgens hun eerste reactie zal de toename nihil 

zijn. 

6.   Herinrichting Daalhuizerweg.  

Nu de woningbouw van het plan van Vivare goed vordert zullen de eerste woningen worden 

opgeleverd en zal daarna langs de Daalhuizerweg worden gebouwd. De verkeerssituatie van 

de Daalhuizerweg is zorgelijk en de werkgroep zal samen met de ontwikkeling van de 

rotonde Nordlaan-Daalhuizerweg-Arnhemse straatweg  dit nauwlettend volgen. 

7.   Wijkagenten.  

De werkgroep wil nauwer contact met de wijkagent om zaken als verkeer en veiligheid in de 

wijk te bespreken. Nu blijkt dat één wijkagent met pensioen gaat en de ander langdurig 

afwezig is. Onduidelijk is wie hen opvolgt.             


