Motie 4a Uitwerking plan om te komen tot realisering nieuw tracé Beggelderdijk (sobere
uitvoering zonder rotonde, variant 3b)
De raad van de gemeente Aalten, in de openbare vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2018;
behandelend het voorstel tot het vaststellen de Programmabegroting 2019, de Meerjarenraming 20202022 en het investeringsschema voor het jaar 2019;
overwegende,
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

dat verkeersdruk van de huidige Beggelderdijk niet passend is bij de constructie van de weg
en de ligging van de weg;
dat de veiligheid van voet- en fietsverkeer ook in het gedrang is;
dat er na intensief overleg met wijkbewoners, aanwonenden en Dinxpers Belang in ruime
mate is duidelijk gemaakt dat er eindelijk iets moet veranderen aan deze groeiende onveilige
en overlast gevende situatie;
dat sinds het verder verkeersluw maken van Breedenbroek de druk nog groter is geworden;
dat de gemeenteraad reeds € 400.000,- gereserveerd heeft voor opwaardering van de
Beggelderijk;
dat een opwaardering van het huidige tracé geen oplossing biedt voor de klachten van de
aanwonenden;
dat de voorgenomen opwaardering van het huidige tracé veel geld kost zonder dat het
resulteert in een aanvaardbare verbetering;
dat in raadsmededeling 5-2018 het college verschillende varianten heeft benoemd voor het
opwaarderen en/of afwaarderen van de Beggelderdijk;
dat één van deze varianten, zijnde variant 3b, gaat over een nieuw 60km/u tracé met
afwaarderen van de Beggelderdijk;
dat deze variant ook door de buurt is aangedragen en dus veel draagvlak kent;

•

•
•

dat hierbij wordt aangetekend dat het wel een constructie moet worden zoals aan de andere
zijde van Breedenbroek het geval is (Den Dam-Terborgseweg); dus een doorgaande route
van de Terborgseweg naar nieuwe tracé i.p.v. van de aanleg van een rotonde;
dat de meerkosten van een nieuw tracé in de sobere uitvoering en zonder rotonde over de
vele jaren aanvaardbaar zijn;
dat momenteel een fatsoenlijke ruime entree tot de kern Dinxperlo ontbreekt en door de
aanleg van deze variant kan worden gerealiseerd;

is van mening,
•

dat deze variant tot in detail moet worden uitgewerkt zodat de gemeenteraad een
weloverwogen beslissing over deze variant kan nemen;

draagt het college op,
•

variant 3b zonder een rotonde in de eerste helft van 2019 tot in detail uit te werken en aan de
raad voor besluitvorming aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie is met 14 stemmen vóór en 7 stemmen en 7 stemmen tegen (PP, VVD en CU) aangenomen.

