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Geachte Raadsleden,

Hedenochtend 6 Juli las ik de afhandeling/toezegging, waarvan het antwoord open was gebleven in
de email van wethouder Lambregts betreffende de Beheersverordening Landelijk gebied 2020, die
door de Raad komende donderdag 8 Juli wordt vastgesteld in de algemene Raadsvergadering.

Ik ben het NIET eens met dit antwoord en het is ook onjuist.

Gelijktijdig wil ik opmerken dat ik de gemeente in gebreke heb gesteld, geen antwoord heb gekregen
en bij de Rechtbank Gelderland in beroep ben gegaan, omdat ik gelijktijdig met mijn reactie op de
beheersverordening en in dezelfde brief, wederom heb verzocht om handhaving op de situatie
rondom de Heijendaalseweg.

In de antwoorden op de beheersverordening wordt van de zijde van B&W hier niet over gesproken
en men dendert maar door.

Dit terzijde.

Ik ben het dus NIET eens met de beantwoording door mw Lambregts en mijn uitleg is als volgt:

In de 1 zin van de beantwoording staat "in het Bestemmingsplan Buitengebied 2002 (gemeente
Wehl) hebben alle openbare wegen de bestemming 'Wegen' gekregen'.

Dit staat er niet!!

In artikel 12 vd regels BB 2002 pag 31 staat "op de plankaart als wegen aangewezen gronden zijn
bestemd voor verkeersdoeleinden"

Er staat NIET of het om een openbare of niet-openbare weg gaat!

Verder staat er bij artikel 12 pag 31, dat voor die verkeersdoeleinden categorieën zijn aangegeven, al
naar gelang de mate en soort van het gebruik.

U leest ook dat categorie 2 betekent dat het een gebiedsontsluitingsweg is, categorie 6 niet.

Van de indeling in categorieën en daarmee de betekenis voor het gebruik, mag verwacht worden dat
je over een snelweg geen fietsers laat rijden en over een fietspad geen vrachtwagens lijkt mij.

Verder schrijft Mw. Lambregts, 3 regel: 'de indeling heeft betrekking op1:

Daarmee verwijst ze naar de TOELICHTING behorende bij BB 2002.



In een eerder stadium en volgens mij ook tijdens de beeldvormende raadsvergadering werd gezegd
dat de toelichting niet juridisch bindend zou zijn, U (Mw. Lambregts)maakt er wel gebruik van dus!

Nu mw Lambregts deze wel meeneemt in haar beantwoording, staat het mij ook vrij deze toelichting
te gebruiken.

Terug naar de beantwoordingsbrief staat o.a. dat de indeling van categorieën betrekking heeft op het
weergeven van het aantal rijstroken ( punt 3).

De indeling als categorie 6 weg, zandweg/zandpad, deze heeft geen rijstroken!

De Wet GeluidsHinder is daarom niet van toepassing, want er kunnen geen akoestische
berekeningen plaatsvinden op onverharde wegen, de Standaard Rekenmethode kent hier geen
mogelijkheden voor.

; varkensbedrijf aan de Heijendaalseweg heeft daarom in zijn akoestische rapport,
behorende bij zijn Milieuvergunning ook geen LAEQ berekeningen op zijn bedrijfsverkeer richting
onze woning op 8 meter van het zandpad gelegen, ALLEEN richting Doesburgseweg en daarmee op
het pand Doesburgseweg

(LAEQ geeft de geluidsbelasting aan op de gevel van gebouwen, waarlangs de verkeersbewingen van
en naar het bedrijf plaats zouden vinden.)

Het zijn, zo schrijft ook de Hoge Raad (uitspraak 202001089/1/R4), incidenten wanneer
vrachtverkeer richting het bedrijf onze woning passeert.

De wethouder Steintjes is nooit bereid geweest, om via verkeersaanduidingen ons tegemoet te
komen, waardoor de overlast/incidenten niet meer plaats zouden konden vinden.

De enige toegangsweg voor het varkensbedrijf was en is de uitrit naar de
Noordzijde, richting Doesburgseweg, zo ook heeft de Hoge Raad vastgesteld!

In de toelichting behorende bij het BB 2002 op pag. 31 laatste alinea staat dat er in de planperiode
GEEN wegen ter ontsluiting zouden worden toegevoegd .

Indien, zoals Mw. Lambregts schrijft, in de 'Beheersverordening Landelijk Gebied 2020' WEL
ontsluitingswegen zouden worden toegevoegd, namelijk de gehele Heijendaalseweg als
ontsluitingsweg, dan is dit een wijziging t.o.v. hetgeen er in het BB 2002 staat vermeld, hiertegen
maken wij bezwaar!

Op de Heijendaalseweg ( Noordelijk gedeelte) en omgeving ligt ook een Structuurvisie 2035 (zie
Bijlage!), deze is vastgesteld in 2013 door Uw Raad en door de Provincie!

Het gebied kent Landschapswaarde en Cultuurhistorische waarde en is een
Verwevingsgebied !
Vele recreanten maken gebruik van dit, zoals in de Structuurvisie is beschreven, bijzonder
waardevolle gebied.



Indien U de Heijendaalseweg als ontsluitingweg (en daardoor openbaar) opneemt in de
Beheersverordening, betekent dit, dat er voord met zijn vrachtverkeer richting
Kerkhofweg, geen belemmering meer bestaat om eroverheen te rijden.

Ondanks het feit, dat er GEEN akoestisch rapport bestaat, maar daardoor wel schade op ons pand in
de vorm van ernstige stofoverlast, schade aan de erfafscheiding, trilling op de gevel het gevolg zijn.

In alle brieven van Uw gemeente aan ons: 20 april 2015, 29 September 2016, 14 april 2017, 22
Januari 2018, 28 mei 2018 en nog teveel om op te noemen, schrijft en bevestigd U dat de weg te
smal is, er geen onderhoud werd gepleegd, het een zandweg is en dat zelfs de vuilnisophaalwagen er
niet overheen mag en mede dat de situatie totaal niet handhaafbaar is!

Verder geeft U Groenbedrijf Reulink, Heijendaalseweg 1, de ruimte om richting Doesburgseweg te
gaan ontsluiten, in de Beheersverordening maakt U er immers een openbare weg van en misschien
wel verhard??

Beide bedrijven, Noord- en Zuidwaarts van de Heijendaalseweg zowel varkensbedrijf alsook
Groenbedrijf Reu link vallen onder de zware industrie en gebruiken vervoersmiddelen of worden
daarmee bevoorraad, die enkele tientalle tonnen zwaar zijn, dit kan toch niet over de smalle
zandweg!!

Mw. Lambregts schrijft in de Beheersverordening dat er een artikel 18.6 voor zandwegen wordt
opgenomen en dat deze wegen/paden verhard kunnen worden, dit druist totaal in tegen de
Structuurvisie die er al ligt en is goedgekeurd.

Ook de ruimte om verharding naast onze woning aan te brengen is ontoereikend, hetgeen door U
bevestigd is ( brief 20 april 2015)

Terugkomende op de uitspraak door dhr. Navis over de Beheersverordening in de beeldvormende
Raad waarin hij aangeeft, dat een perceel wordt aangeduid als weg, maar daaroverheen er een
perceel bestaat als openbare weg binnen de Agrarisch Bestemming om bij hun percelen te komen,
merk ik het volgende op:

Allereerst is het de vraag of het een openbare weg is, want de toelichting BB 2002 geeft aan van niet
en in de regels staat er niets over beschreven.

Ten tweede is de Agrarische bestemming van de meeste percelen, gelegen rondom de
Heijendaalseweg verdwenen en hebben nu woonbestemmingen.

Ik voeg U een kadastrale kaart toe van het Kadaster waarop U kunt aflezen, dat er op de met geel
gearceerde percelen, geen agrarische bestemming meer zit .

De gronden in eigendom van ,grenzen rechtstreeks aan zijn woonperceel/bedrijf en
komen tot halverwege het categorie 6 gedeelte van het Noordelijk gedeelte van de Heijendaalseweg.

De gronden van Groenbedrijf Reulink liggen om zijn huis/woon, bedrijfsperceel aan de Zuidzijde van
de Heijendaalseweg.

Daarmee wordt bevestigd dat geen van beide grote Agrarische/industriële bedrijven noodzakelijk het
kruispunt moeten passeren om bij hun grond te komen.



Zoals ik reeds aangaf in mijn "zienswijze op de concept-wegenlegger 2018", met daarin het voorstel
hoe het wel voor een ieder veilig geregeld zou kunnen worden , is door wethouder dhr. Steintjes

niets gedaan.

Wel heeft hij het Zuidelijk gedeelte van de Heijendaalseweg voorbereid op de schijnbaar toekomstige
situatie(zoals in de Beheersverordening wordt gesteld).

Hij heeft nieuw asfalt aan laten brengen op het zuidelijke gedeelte en daarbij dit gedeelte extra
verhard EN verbreed, onder het mom van onderhoud!

Hij is nooit het gesprek met ons aangegaan over onze zienswijze en handelt in het voordeel van de

agrariërs!

In de artikel 38 vragen die door de SP aan hem hierover zijn gesteld en waarop hij alleen schriftelijk
heeft geantwoord, staan vele onwaarheden, kan dit zomaar Raad?

Groenbedrijf Reulink behoefde geen akoestisch rapport op te laten maken, omdat hij met zijn
bedrijfsmatige verkeer( volgens onderzoek adviesbureau en de daaruit voortgevloeide ruimtelijke
onderbouwing) vanaf de Nieuw-Wehlseweg, langs zijn eigen woning, richting Kerkhofweg9zou

ontsluiten.

eulink heeft zelf een bord geplaatst( verboden voor vrachtverkeer), om het vrachtverkeer niet
langs zijn eigen woning te laten rijden, maar nu wordt het schijnbaar naar het kruispunt
Kerkhofweg/Heijendaalseweg geloodst en over het zandweg naast onze woning gestuurd.

Indien dat toen bekend was, hadden wij een akoestisch rapport geeist en zijn door deze wijziging
van ontsluiting verkeerd voorgelicht.

Los van het feit, dat de weg naast onze woning te smal is, wordt er door al dit vrachtverkeer, het
kruispunt overstekende straks, een gigantisch onveilige situatie gecreëerd, terwijl het ook anders

geregeld kan worden.

Varkensbedrijf zou alleen Noordwaarts af- en aan moeten rijden, vanaf en naar de
Doesburgseweg, zoals ook de intentie is en zijn akoestisch rapport ook bevestigd.

Groenbedrijf Reulink zou alleen Zuidwaarts moeten rijden, zoals ook in de Ruimtelijke onderbouwing

is onderzocht.

Hierdoor blijft de verkeerssituatie op het kruispunt veilig en te overzien.

Vele recreanten waaronder fietsers, wandelaars, bewoners van Elver(inrichting voor geestelijk
gehandicapten), sportende jeugd richting Concordia voetbalvelden, schoolgaande jeugd richting
Doetinchem en Wehl enz., maken gebruik van dit kruispunt.

Ik hoop van ganser harte dat de Raad de noodzaak inziet om een veilige verkeerssituatie te creeeren
en een eind te maken aan de onrechtvaardige situatie waar wij voor gesteld zijn.

In feite betekent de goedkeuring van deze Beheersverordening op ons ingebrachte punt, buiten het
feit dat het een wijziging is van de nu bestaande situatie, dat de 2 agrariers aan weerszijden van de
weg wonende alle voordeel zullen genieten, wij tellen als burger schijnbaar niet mee en kunnen
letterlijk en figuurlijk stikken in de stof en andere overlast.

U heeft ook totaal geen oog voor ALLE weggebuikers en dat zijn er velen, dit lijkt mij een bijzonder

oneerlijke behandeling van burgers.



Over het verkeersbesluit nog het volgende:

Mijns inziens is dit verkeersbesluit genomen op een niet-openbare weg, hetgeen niet mogelijk had
moeten zijn. De wegenverkeerswet en de wegenwet zijn alleen van toepassing op openbare wegen.

Los daarvan is door Uw gemeente bevestigd dat het verkeersbesluit totaal niet handhaafbaar is.

Ik verzoek de Raad nu dan ook, om op te treden en het verkeersbesluit, als dit al terecht is genomen
uit te laten breiden door het categorie 6 gedeelte volledig af te sluiten voor al het gemotoriseerde
verkeer , door ook daadwerkelijk de doorgang fysiek te blokkeren.

Ik begrijp dat dit voor varkensbedrijf
bedrijfsmatig hierdoor ervaren.

niet wenselijk is, maar hij zal geen enkele belemmering

Ook heeft hij altijd bevestigd om de intentie te hebben dat hij Noordwaarts wil ontsluiten, maar dat
hij het niet in de hand heeft, er is sprake van incidenten.

Mocht het zo zijn, dat U Raad van mening bent, dat de weg WEL openbaar is, dan verzoek ik de Raad
hierbij, om recht te doen aan ons eigendom en de Structuurvisie 2035 ,die u zelf heeft goedgekeurd
in 2013 en die op dit gebied rust, om toepassing van artikel 9 van de Wegenwet, waarom ik U nu

verzoek.

Artikel 11 van de Wegenwet rechtvaardigt mijn verzoek in dezer.

Maar In mijn ogen is de weg op 13 November 2003 door de Raad van de gemeente Wehl aan de
openbaarheid onttrokken, dan is een weg niet openbaar ( artikel 7 wegenwet).

Nogmaals, de regels behorende bij BB 2002 zeggen niets over de openbaarheid van wegen.

Verder staat in Artikel 6 van de wegenwet, dat er beperkingen mogen worden gestel d, verdergaand
dan een verkeersbesluit, t.a.v. de gesteldheid van de weg!

Ik verzoek U daarom nu om verdergaande maatregelen te laten nemen en de wethouder te
verzoeken die maatregel ook daadwerkelijk toe te passen.

In afwachting van Uw besluit in dezer verblijven wij.

Met vriendelijke groet

•


