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Geachte bewoner,
Het zal u wellicht bekend zijn dat er al geruime tijd gewerkt wordt aan de plannen voor het doortrekken van de
A15 en maatregelen op de A12. Het nieuwe gedeelte van de A15 wordt op de Arnhemseweg (N810)
aangesloten. De gemeente Zevenaar is hierdoor genoodzaakt haar onderliggende wegennet aan te passen
aan de nieuwe verkeerssituatie. Dit heeft onder andere gevolgen voor de bewoners van de Arnhemseweg en
directe omgeving. Met deze brief willen we u graag informeren over de ontwikkelingen in het proces.
Aanvullend onderzoek ontsluitingsvarianten
De raad heeft tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 30 juni verzocht om varianten van ontsluiting te
onderzoeken, waaronder een noordelijke rondweg langs de nieuwe A15 en de A12, een noordelijke rondweg
dichter bij de kern en een verdiepte ligging van de Arnhemseweg, zie tekeningen. In alle drie de varianten zijn
de wijken De Methen en Roodwilligen niet aangesloten op de Arnhemseweg.
Informeren Gemeenteraad
Tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 1 september wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten
van het aanvullend onderzoek. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. Als u hier gebruik van wilt maken,
vragen wij u dit van te voren, uiterlijk 31 augustus, per mail te melden bij de griffie: griffie@zevenaar.nl.
Gelijktijdig aan de informatieve raadsbijeenkomst van 1 september vindt u de onderzoeksresultaten die tijdens
de bijeenkomst besproken worden op onze website.
Inspreken en besluit
Op 9 september vindt het politieke debat plaats in de Commissie Ruimte. Mocht u er behoefte aan hebben dan
kunt u hier inspreken. Wilt u dit van te voren en uiterlijk 8 september bij onze griffie kenbaar maken?
(griffie@zevenaar.nl) Op 23 september neemt de raad een besluit over de voorkeursvariant van de nieuwe
ontsluiting van Zevenaar. Heeft u vragen over dit proces kunt u zich wenden tot de griffie. Dat kan per mail of
telefonisch (0316-595111).
Vragen?
Heeft u naar aanleiding hiervan aanvullende vragen? Mail ons dan via projectbureau@zevenaar.nl.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

T. Albers, Wethouder

Varianten ontsluiting Zevenaar

Variant a. rondweg nabij A15

Variant b. rondweg nabij kern

Variant c. verdiepte ligging Arnhemseweg

