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Geachte leden van de Raad van Mook en Middelaar, 
Geacht College van Mook en Middelaar, 
 
Met deze brief/inspraaknotitie vragen wij als “Molenhoeks belang 5a NEE” uw aandacht voor 
de plannen van het college voor een nieuw aan te leggen “Rijksweg”. 
 
“Molenhoeks belang 5a NEE” zijn inwoners van Molenhoek, o.a. wonende aan de Lindelaan, 
Stationstraat, Paterserf, gedeelte van Heumensebaan, gedeelte van Oude Bovensteweg, 
Hoeveveld en allen die zich de komende dagen nog aanmelden als tegenstander van de 5a 
variant in uw “Startnotitie Ecozone Molenhoek”. 
 
Per toeval zijn wij er achter gekomen dat de startnotitie Ecozone Molenhoek ook een voorstel 
tot onderzoek naar de haalbaarheid van variant 5a bevat. 
 
Na het terugluisteren van de commissievergadering van 04.11.2020 hebben wij 
geconstateerd dat zowel DGP, PVDA als CDA voorstander zijn van een onderzoek naar deze 
nieuwe Rijksweg. Dit baart ons zeer grote zorgen. 
 
Alles onder het mom van natuur en het optimaliseren van de inkomsten van de 
natuurbegraafplaats en voor het Jachtslot. 
 
Wij zijn voorstander met betrekking tot het natuurgedeelte in deze startnotitie, maar tegen 
een nieuwe drukke Rijksweg langs het dorp Molenhoek. 
 
Deze Rijksweg zou resulteren in een weg met minimaal 10.000 tot 15.000 autobewegingen 
per dag door de samenvoeging van vracht- en personenverkeer wat nu over de 
Heumensebaan/Ringbaan en over de Groesbeekseweg rijdt. Daarnaast negatieve 
ontwikkeling met aantal vracht- en personenwagens vanwege de aanzuigende werking. 
 
Molenhoek heeft al veel geluidsoverlast en last van luchtverontreiniging van het bedrijf 
Coatinc..  
 
Een drukke Rijksweg, naast alle bestaande inrichtingen zoals spoor en Lindelaan met alle 
nadelen van dien kan daar niet ook nog eens bij, dat tast de leefbaarheid enorm aan. 
 
Een nieuwe drukke Rijksweg met de daarbij gepaard gaande grote overlast van CO2, fijnstof 
en geluid en daarbij het aantasten van de kwetsbare natuur achter het treinstation is niet 
wenselijk. 
 
Geachte leden van de Raad en dan met name de voorstanders voor deze Rijksweg in onze 
achtertuin, kijkt u nou eens goed, willen wij tegen u zeggen! 
 
De ontsluiting van Groesbeek is niet het probleem, die is er via verschillende wegen. 



 
Het probleem is dat er niet gehandhaafd wordt. Mensen rijden te hard door het dorp.  
 
Citaat Dhr. Wienhoeven in commissie: “ Vrachtauto’s komen naar beneden gedenderd”. 
 
Beste Raad en College, zoals u allen weet mag dat niet, in de kernen geldt een 
maximumsnelheid van 30km/h. Het betreft hier dus een handhavingsprobleem waar het 
College verantwoordelijk voor is. 
 
Kijkt u naar wat eigenlijk het probleem is, namelijk de handhaving: 
 

- Los dit op en creëer geen nieuw probleem op een andere plaats; 
- Leg een veel groter probleem niet bij een ander op het bordje; 
- Neem een onderzoek naar deze 5a variant niet aan. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Molenhoeks belang 5a NEE 
 
Ellen Boekwijt, Oscar van Deurzen, Koos Kalisvaart 


