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Beantwoording mondelinge vragen
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Agendapunt/onderwerp Toename vrachtverkeer Heinoseweg

Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling

Contactpersoon Frans Mosterman
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Inleiding

In 2019 heeft Gemeentebelangen aandacht gevraagd voor het sluipverkeer van vrachtwagens op de 
Heinoseweg richting Heino en omgekeerd. Er is toen contact geweest met de gemeente Raalte om in 
beide richtingen borden te plaatsen. Helaas zag Raalte geen noodzaak om bij Heino een 
aanwijzingsbord te plaatsen. In Dalfsen is dat gelukkig wel gebeurd in augustus vorig jaar. Het leek 
een positief effect te hebben maar verschillende aanwonenden hebben mij aangesproken dat het 
vrachtverkeer weer toeneemt op deze toch al gevaarlijke weg. Volgens de chauffeurs zit het 
probleem in de navigatie die vrachtwagens volgen.

Wij willen graag als Gemeentebelangen deze prachtige weg achter het station tussen Dalfsen en 
Heino veilig blijft voor alle aanwonenden en toeristen. Gemeente Belangen heeft hierover de 
volgende vragen.

1. Zou het college dit nog eens onder de aandacht kunnen brengen bij de gemeente Raalte?

2. Zou het college dit probleem bij de provincie aan kunnen kaarten? Vrachtverkeer via de N35 af te 
wikkelen.

Hieronder in het rood de beantwoording van het college

Naar aanleiding van de vorige raadsvragen zijn er overleggen gevoerd met de provincie, gemeente 
Raalte en de politie. Een vrachtwagenverbod (met uitzondering van bestemmingsverkeer) is op dit 
traject helaas niet toepasbaar, omdat het gebied rondom de Heinoseweg een ruim gebied betreft 
waar vrachtverkeer een bestemming zou kunnen hebben. Hierdoor zijn dergelijke maatregelen niet 
goed handhaafbaar. Op basis van deze gesprekken zijn passende maatregelen genomen, zoals het 
plaatsen van een adviesroute voor vrachtverkeer op de Poppenallee. Daarnaast is contact 
opgenomen met verschillende bedrijven (Action/Aldi) die met vrachtwagens gebruik maken van de 
Heinoseweg, met het verzoek gebruik te maken van de adviesroute. Bij verschillende 
navigatiesystemen zijn de beperkingen van de route Heinoseweg aangegeven en het verzoek gebruik 
te maken van de adviesroute.

Na uitvoering van de maatregelen zijn bij ons geen klachten binnen gekomen. Wij zijn natuurlijk 
bereid nogmaals in overleg te treden met mijn collega in Raalte om samen de problematiek nog eens 
te bespreken en te kijken naar aanvullende maatregelen.


