bezoek Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
post Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
telefoon (0544) 39 35 35
e-mail gemeente@oostgelre.nl
internet www.oostgelre.nl
KvK-nummer 092.12.525
BTW-nummer NL 8135.86.008.B01
IBAN NL61 BNGH 0285 0450 08

Datum
11 februari 2022

Zaaknummer
9384-2022

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door
Mariska Winter

Doorkiesnummer
(0544) 39 36 93

Onderwerp

Verkeerssituatie Kerkstraat Harreveld
Beste bewoner of ondernemer aan de Kerkstraat,
U ontvangt deze brief omdat wij u graag willen informeren over de verkeerssituatie aan de Kerkstraat. De
gemeente heeft diverse meldingen over de verkeerssituatie in de Kerkstraat. Ook zijn wij hierover in
overleg met dorpsbelangen Harreveld.
Herinrichting Kerkstraat
De Kerkstraat is de doorgaande weg door Harreveld. Veel verschillende soorten verkeer ontmoeten hier
elkaar. Vrachtverkeer rijdt zich soms vast en fietsers en ook wandelaars voelen zich onveilig. Een
herinrichting van de weg kan een deel van deze problemen aanpakken. Helaas kunnen niet alle wegen in
de gemeente tegelijk aangepakt worden. De herinrichting van de Kerkstraat is daarom wel naar voren
gehaald, maar zal pas in 2025 plaatsvinden. In 2024 is budget (€100.000) beschikbaar om met alle
aanwonenden en belanghebbende plannen te maken voor de Kerkstraat, in 2025 is vervolgens budget
(€1.125.000) beschikbaar voor de werkzaamheden.
Als er in de tussentijd schade is ontstaan aan het wegdek dan kan dit gemeld worden, op de website van
de gemeente staat hoe dit kan: www.oostgelre.nl/producten/melding-openbare-ruimte
Doorgaand landbouw en vrachtverkeer
Er rijdt veel vrachtverkeer door de kern van Harreveld, er is opdracht gegeven aan een adviesbureau om al
het doorgaande landbouw en vrachtverkeer in de gemeente in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar
de herkomst en de bestemming van dit verkeer. Er wordt advies gegeven of een deel van dit zware verkeer
van een andere route gebruik kan maken en welke maatregelen daarvoor benodigd zijn. Dit onderzoek
loopt in het jaar 2022.
N18 - Zieuwentseweg - Richterslaan
Op de website van de gemeente is de laatste informatie te vinden over het afsluiten van de aansluiting
Zieuwentseweg - N18 (www.oostgelre.nl/meer-veilig-n18-oost-gelre). Door deze afsluiting zal verkeer
nieuwe routes kiezen. Er zijn daarom verkeerstellingen uitgevoerd in de huidige situatie en deze zullen ook
na de aanpassingen worden gedaan. Ook heeft een adviesbureau gekeken naar mogelijke knelpunten die
kunnen ontstaan en benodigde maatregelen. Voor Harreveld lijken deze maatregelen vooralsnog beperkt,
maar de verkeerssituatie wordt goed gemonitord.
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