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Ontsluiting bedrijventerrein Heeten
Beste heer Tijs,
In uw brief van 18 februari j.l. stelt u ons een drietal vragen over de ontsluiting van het bedrijventerrein in Heeten.
In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1.

Is het college bekend met het feit dat de Dorpsstraat in Heeten als zeer druk wordt ervaren en dat
(vracht)verkeer met bestemming industrieterrein door het dorp moet rijden?

Zo nu en dan komen er verkeersgerelateerde klachten binnen over de Dorpsstraat. Veelal betreft het klachten over
rijsnelheid of over parkeersituaties. Recente klachten over hoge verkeersdruk op deze straat zijn ons niet bekend.

2.

Is het college bereid te onderzoeken in hoeverre een eventuele nieuwe ontsluiting richting het uit te
breiden industrieterrein mogelijk is?

Op dit moment is het plan voor uitbreiding van het bedrijventerrein in Heeten in een vergevorderd stadium. In dit
plan is één ontsluiting via de rotonde N332 als uitgangspunt genomen. Dit is afgestemd met alle betrokken.
Gepland is in het tweede kwartaal een principebesluit te nemen over het uitbreidingsplan. Ons inziens is er geen
aanleiding voor een onderzoek naar een andere ontsluitingswijze. Dit zal ook vertragend werken op de planning.
Uit de ons bekende gegevens van de verkeersbelasting van de Dorpsstraat en de Holterweg blijkt dat de belasting
acceptabel is voor de functie die beide wegen hebben.

3.

Is het college bereid te onderzoeken of een rondweg om het industrieterrein mogelijk is? Met als doel
directe aansluiting te creëren op de Holterweg en de reeds bestaande rondweg.

Zoals aangegeven in het antwoord op de vorige vraag is er ons inziens geen aanleiding om een nieuwe ontsluiting
op de Spanjaardsdijk te onderzoeken. Ditzelfde antwoord is om dezelfde redenen naar onze mening ook van
toepassing op deze vraag.
Wij hopen met deze brief uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord. Mocht u vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met Matthijs Koops.
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