Raadsvragen PvdA, Kruising Hagenweg N35, Raad 28 mei 2018

25 mei 2018
Aan het college van B. en W. van Dalfsen
Betreft: Kruising Hagenweg N35
Geacht college,
De oversteken van de N35 in de toekomst en de doorgaande route tussen Hoonhorst,
Lenthe en Laag Zuthem houden onze inwoners in dit gebied flink bezig. Met name de
kruising Hagenweg blijft een punt van zorg. De PvdA fractie deelt deze zorg. Helaas staat de
N35 helemaal niet genoemd in het straks te bespreken coalitieakkoord. De direct betrokken
in het gebied hebben recent een brief ontvangen van de gemeente Raalte waaruit blijkt dat
een oplossing via de zogenaamde Ganzenpan te kostbaar is. De gemeente Raalte zet nu
een lobby op richting Den Haag om een ongelijkvloerse kruising mogelijk te maken bij de
Hagenweg. Voor de korte termijn is het doel hiervan tenminste het realiseren van een
zogenaamde bajonetkruising.
Vragen:
1)

2)

3)

Is de gemeente Dalfsen op de hoogte van deze brief en de
onderzoeksresultaten? Vanmiddag hebben wij een kopie gekregen van de brief,
dus we zijn inmiddels op de hoogte.
Deelt de gemeente Dalfsen de conclusies die B&W Raalte aan deze uitkomst
verbindt? Onze inschatting was al dat de oplossing Ganzenpan technisch gezien
moeilijk uitvoerbaar is. Daardoor kunnen we ons voorstellen dat B&W van Raalte
tot deze conclusie komt.
Steunt de gemeente Dalfsen de gemeente Raalte in deze lobby?
Zo ja; hoe? Zo nee; waarom niet? Ja, wij ondersteunen de lobby voor een
ongelijkvloerse en daardoor verkeersveilige aansluiting. De provincie gaat in
samenwerking met de regio een lobby starten in Den Haag voor een verdere
opwaardering van de N35 tot een 2x2 strooks weg met ongelijkvloerse kruisingen.
Als college ondersteunen wij deze lobby.

Graag horen we van het college een reactie op bovenstaande vragen.
Met vriendelijke groet,

Leander Broere
Fractievoorzitter PvdA
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