De Westelijke Randweg Twello heeft grote gevolgen voor u!
Help ons het besluit van de Gemeente voor een Westelijke Randweg tegen te houden.
Want; uw leefomgeving gaat er sterk op achteruit, door veel meer verkeer; naar verwachting 20003000 extra vervoersbewegingen per dag!, en daardoor toename van geluids- en fijnstofoverlast.
Aantasting van de mooie natuurlijke omgeving van ’t Hartelaer.
Wat is er aan de hand
Het college wil dat op 10 april aanstaande de Gemeenteraad gaat besluiten dat er een Westelijke
Randweg voor Twello komt. Deze randweg heeft grote gevolgen voor onze en uw woonomgeving.
Dit omdat de weg gepland staat direct achter de huizen aan de Omloop en ontsluiting van deze weg
via de Molendwarsstraat maar ook de Omloop is.
Donderdag 23 februari jl heeft de gemeente haar plannen gepresenteerd. Daar is duidelijk geworden
dat de beschikbare informatie waarop het besluit gebaseerd gaat worden verouderd, éénzijdig,
incompleet en onjuist is. Daarnaast is het zeer gericht op de keuze voor een Westelijke randweg.

Het is nu tijd voor actie vanuit de buurtbewoners om dit besluit tegen te houden!
Wat klopt er niet










Het echte verkeersprobleem van Twello wordt niet opgelost
Er wordt uitgegaan van verouderde getallen en verkeersmodellen
Vrachtverkeer voor de Nijverheid wordt via de Molendwarsstraat gestuurd
De echte verkeersonveiligheid in Twello wordt niet opgelost
Gemaakte coalitie afspraken over de uitgangspunten van het onderzoek worden niet
nagekomen
Meer sluipverkeer door onze woonwijk van en naar de randweg
Niet gekeken naar combinatie met toename vluchten (tot 160.000) van vliegveld Teuge, wat
ook veel meer geluid en fijnstof geeft
Er komen nieuwe verkeersproblemen in Omloop, Molendwarsstraat en de aansluitingen op
de Molenstraat
Realisatie 30 kilometer zone wordt lastig met 2000-3000 meer vervoersbewegingen door
onze buurt

Wat gaan wij doen






Buurtgenoten informeren middels deze flyer
Binnen twee weken komen we bij u langs om uw handtekening te vragen tegen de
Westelijke Randweg
Spandoeken ophangen op de plek waar de randweg komt
Er komen diverse acties, hierover volgt nadere informatie via de mail
Publiciteit geven over onze onvrede in de pers (eerste artikel is al geplaatst in de Stentor van
zaterdag 25 februari jl)



Op dinsdagavond 14 maart a.s. 20. 00 uur willen wij alle geïnteresseerden uit de buurt
informeren over de stand van zaken vanuit onze actiegroep.

Wat kunt u doen



Geef uw mailadres door op info@GeenRandwegTwello.nl als u op de hoogte gehouden wilt
worden van de acties en de ontwikkelingen. Vermeld daar ook even uw naam en adres bij.
Kijk ook op de facebook pagina Geen Randweg Twello (@GeenRandwegTwello) en de
website www.geenrandwegtwello.nl

Steun ons in de te nemen acties door:





Uw handtekening te zetten als we bij u langskomen (liefst alle 18+ bewoners)
Aanwezig te zijn tijdens de informatiebijeenkomst voor de buurt
Aanwezig te zijn tijdens het ronde tafel gesprek met de Gemeente op 27 maart
Een bijdrage te geven voor de gemaakte kosten. De acties die we nu uitgezet hebben kosten
geld, als we langs komen voor een handtekening dan kunt u hiervoor een – vrijwillige financiële bijdrage geven

Opgesteld door de actie groep Geen Westelijke Randweg!!
Op onderstaand plaatje kunt u zien hoe de Westelijke Randweg gepositioneerd wordt volgens
plannen van de Gemeente inclusief de aansluitingen door onze woonwijk.

