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Betreft: Plannen Ecozone en verkeersdrukte Ringbaan/Heumensebaan  
 
 
Geachte heer Wienhoven, 
 
 
Het mobiliteitsplan van de gemeente en de startnotitie Ecozone doen ook in Molenhoek de 
gemoederen oplopen. Zo zijn er diverse groeperingen die onafhankelijk van elkaar een mening 
hebben over (een deel van) deze plannen.  
 
Dorpsraad Molenhoek ontvangt geregeld signalen van bezorgde inwoners over de plannen en de 
mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid in Molenhoek. Wij hebben onder andere gesproken met 
Molenhoeks Belang 5a NEE, Kerngroep Heumensebaan/Ringbaan (130 leden), DUW Molenhoek (30 
leden), werkgroep Huisvesting 60+ Molenhoek en Stichting Natuur- en milieugroep Animo over de 
zorgen en wensen van deze groeperingen. 
 
Als dorpsraad hebben wij alle betrokkenen aangegeven dat we geen standpunt innemen, maar een 
luisterend oor willen zijn en partijen willen verbinden om samen te werken aan een leefbaar 
Molenhoek. Daarnaast zien we het als onze taak om de gemeente te informeren over wat er speelt in 
Molenhoek. 
 
We merken dat, hoewel meerdere partijen zich over hetzelfde probleem buigen, de belangen toch 
uit elkaar liggen en onderlinge samenwerking en overleg niet vanzelfsprekend is. Een belangrijk 
gemeenschappelijk onderwerp van alle partijen is het stroomlijnen van de verkeersdrukte van en 
naar Groesbeek. Vandaar dat wij dit prangende vraagstuk nogmaals onder uw aandacht willen 
brengen. 
 
Gezien de beroering die dit onderwerp de afgelopen tijd al met zich mee heeft gebracht, lijkt het ons 
wenselijk dat de gemeente met de belanghebbenden, die hieronder bij contactgegevens worden 
genoemd, op korte termijn in gesprek gaat. Wij, als Dorpsraad Molenhoek, worden graag op de 
hoogte gehouden van (de resultaten van) deze gesprekken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ine Medendorp, voorzitter Dorpsraad Molenhoek 
Pieter Schraven, bestuurslid Dorpsraad Molenhoek - Ecozone Molenhoek 
Martijn Geerts, bestuurslid Dorpsraad Molenhoek - Infrastructuur en Leefbaarheid 
 
Contactgegevens: 
Kerngroep Heumensebaan/Ringbaan: Paul Oberem ring-heumensebaan@hotmail.com  
DUW Molenhoek: Rob Wijdemans 0651176704 wijdemansr@gmail.com  
Werkgroep Huisvesting 60+ Molenhoek: Jacqueline Konings 0642523741 interakt@planet.nl  
Stichting Natuur- en milieugroep Animo: Bert Janssen Bertentiny@hetnet.nl 024-35984531 
 


