Aan alle raadsleden

20 oktober 2018

Geacht raadslid,
In aansluiting op ons schrijven d.d. 15 oktober j.l., willen wij graag nog eens het volgende
onder uw aandacht brengen aangezien wij vinden dat ook deze punten
tot nog toe te weinig aandacht krijgen:
Verkeerssituatie
Door de opening van de fietstunnel en ontsluiting van de oude postroute is een aantrekkelijke
verbinding ontstaan met zowel de Doesburgse dijk als met
het oude Dieren Zuid. Veel fietsers - waaronder grote aantallen leerlingen van het
Rhedens - zijn echter wel gedwongen hierbij een oversteek te maken die zeer gevaarlijk is,
veroorzaakt door het in beide richtingen rijdend drukke autoverkeer
dat ook nog eens snel de bocht om komt.
Leerlingen rijden vaak met meer aandacht voor elkaar en hun smartphone dan voor
het verkeer en het is dan ook wachten op de dag dat hier eens een ernstig ongeluk
zal plaatsvinden!
Ook om bij de bushalte te komen moeten leerlingen oversteken.
Zolang de Doesburgse dijk open blijft voor gemotoriseerd verkeer zal deze gevaarlijke
situatie voortduren met alle risico’s van dien.
Nogmaals Pleidooi dus om over te gegaan tot afsluiting.
Het gemotoriseerd verkeer heeft door opening van de Traverse overigens een uitstekend
alternatief om zijn doel te bereiken via een eveneens door groen omzoomde
route. Als hier niet te hard gereden wordt(!), zal dit de doorstroming zeker bevorderen.
Tevens zal bijkomend voordeel van afsluiting van de Doesburgse dijk zijn de opheffing van
de stoplichten bij de kruising met de N 317 hetgeen de doorstroming op deze route naar
Doesburg, Doetinchem en Zevenaar ten goede zal komen.
Dieren Zuid
Dieren Zuid is een woongebied met een kleinschalig en intiem karakter hetgeen in deze
huidige tijd steeds meer als uniek en aantrekkelijk wordt gezien.
Het is dan ook dit aspect dat erom vraagt op waarde geschat te worden en zo mogelijk
bevorderd, ook door aanwezigheid van diverse voorzieningen zoals een gevarieerd
horeca - aanbod.
Door afsluiting van de Doesburgse dijk voor gemotoriseerd verkeer ontstaat een mooie
recreatieve zone waardoor het fietstoerisme zal toenemen hetgeen er zeker toe zal bijdragen
dat café’s en restaurants meer bezoekers zullen krijgen.
De auto zal hier weinig te zoeken hebben, zo er al een parkeerplaats te vinden zou zijn.
Aandacht voor het specifieke karakter van Dieren Zuid en het bevorderen hiervan zal zeker in
het voordeel van de aanwezige ondernemers blijken te zijn.
Voor bevoorrading blijft altijd de mogelijkheid om het dorp in te rijden zoals dat nu ook het
geval is.

We gaan ervan uit dat in alle overwegingen m.b.t. de besluitvorming betreffende afsluiting
van de Doesburgse dijk voor gemotoriseerd verkeer, ook deze argumenten de nodige aandacht
krijgen.
Uiteraard zullen we op de komende raadsvergadering van 30 oktober aanwezig zijn,
met vriendelijke groet,
Dirk Hogervorst

