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Haarlo, 15 oktober 2017 
 
Betreft: Enquête draagvlak maatregel verkeersveiligheid 
 
Geachte inwoners van Haarlo, 
 
Al sinds lange tijd rijdt er veel zogenaamd ‘sluipverkeer’ door Haarlo. Het gaat om 
woon-werkverkeer vanuit de richtingen Lochem, Goor, Haaksbergen, Enschede 
naar Eibergen, Groenlo,  Lichtenvoorde en Varsseveld v.v. 
Ondanks dat er doorgaande provinciale wegen beschikbaar zijn kiezen veel 
automobilisten toch voor de kortste weg, namelijk dwars door Haarlo. 
 
Sinds de afsluiting van de Stokkersweg eind augustus is er helaas een enorme 
toename van dit sluipverkeer merkbaar. Er rijdt dus véél meer verkeer over de 
wegen rond en in Haarlo, dan waar de wegen op berekend en ingericht zijn. Met 
name de ochtendspits is erg druk en risicovol. In de praktijk leidt dat tot zeer 
gevaarlijke situaties en veel overlast. Schoolgaande kinderen maar ook 
volwassenen zijn hun leven soms niet zeker. 
 
Een aantal verontruste aanwonenden van de Scholtenweg en Haarlosesteeg heeft 
contact gezocht met de gemeente en dat heeft tot een voorstel geleid om een 
proef te doen met als doel het verminderen van het aantal onveilige situaties. Zij 
hebben Haarlo’s Belang gevraagd om dit proces te coördineren en dit voorstel voor 
het voetlicht te brengen. 
 
Voorstel: De wegen Haarlosesteeg, Haarloseweg, Bussinkdijk, Avinkweg 
en Giffelerweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van maandag tot en 
met vrijdag tijdens de ochtendspits. Het gaat hier in eerste instantie om een 
proef voor een bepaalde periode. De afsluiting zal plaatsvinden op basis van 
verkeersborden. 1) 
 
Het afsluiten van deze wegen tijdens de ochtendspits betekent dat gemotoriseerd 
verkeer gedwongen wordt een andere route te kiezen en daardoor niet onnodig 
door Haarlo rijdt. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen uiteraard wel gewoon 
gebruik blijven maken van de genoemde wegen. Met aanwonenden van de 
afgesloten wegen zullen individuele afspraken worden gemaakt. 
 
Voordat deze maatregel toegepast kan worden, dient er uiteraard een daarvoor 
voorgeschreven procedure gevolgd te worden in nauwe samenwerking met de 
gemeente Berkelland. Onderdeel daarvan is dat een werkgroep wordt opgesteld 
om in samenspraak met de gemeente een concrete invulling te bepalen. 
 
Een onderdeel van deze procedure is het peilen van meningen onder de inwoners 
van Haarlo om een inschatting te kunnen maken betreffende het draagvlak. 
Daartoe dient deze brief. U bent nu geïnformeerd over het voorstel. (z.o.z.) 

																																																								
1	Haarlo’s Belang stelt voor om de betreffende wegen af te sluiten tussen 7:00 en 8:30 uur voor 
een proefperiode van 8 weken. De gemeente Berkelland kan dit nog aanpassen.	
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U heeft de gelegenheid uw standpunt hierover kenbaar te maken, door 
onderstaande strook in te vullen en in te leveren vóór 23 oktober 2017 in de 
brievenbus van één van de bestuursleden of via verkeer@haarlosbelang.nl.  
Tevens is er ruimte op het formulier voor uw individuele opmerking of suggestie. 
 
Wij zijn ons er van bewust dat er niet één oplossing ideaal is. Wat voor de een 
goed is, kan voor de ander onpraktisch zijn. Het gaat hier echter om het algemeen 
belang qua verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wij vragen u dan ook vriendelijk 
om bij het bepalen van uw standpunt, juist het algemeen belang mee te laten 
wegen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Haarlo’s Belang. 
 
 
Spelregels: 
 

• Eén enquêteformulier per huishouden. 
• Inleveren vóór maandag 23 oktober 2017. 
• Vermeld in ieder geval uw straatnaam.  

 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 

� Ik ben vóór een proef met tijdelijke afsluiting van de Haarlosesteeg, 
Haarloseweg, Bussinkdijk, Avinkweg en Giffelerweg voor gemotoriseerd 
verkeer van maandag tot en met vrijdag tijdens de ochtendspits. 
 

� Ik ben tégen een proef met tijdelijke afsluiting van de Haarlosesteeg, 
Haarloseweg, Bussinkdijk, Avinkweg en Giffelerweg voor gemotoriseerd 
verkeer van maandag tot en met vrijdag tijdens de ochtendspits. 
 

� Ik heb hierover geen mening. 
 

� Ik stel me kandidaat voor eventuele deelname aan de werkgroep. 
 
Ruimte voor opmerkingen / suggesties: 
 
 
 
 
 

 
Straatnaam: 2) … … … 
 
Contactgegevens: … … …  
																																																								
2	De straatnaam wordt gevraagd ter controle en beeldvorming. Graag contactgegevens vermelden 
bij interesse voor werkgroep of bij suggesties. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.		


