
Calamiteitenontsluiting de Wup     29 april 2021 

 
Beste wethouder Jongenelen, ambtenaren en projectteam herontwikkeling Rodeoterrein, 
 
Op verzoek onderstaande brief die we hebben verstuurd naar de bewoners van de Wup. 
Later kregen wij een verzoek van enkele bewoners van het Mat ook te mogen tekenen. Het 
uiteindelijke resultaat tot op heden is 42 adressen met 78 handtekeningen. 
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst van woensdag 28 april kwam er nog een zorgpunt naar 
voren: 

• Indien er onvoldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, althans dat 
kwam in de presentatie naar voren(ik was er toen niet meer bij ivm een andere 
vergadering) dat het een probleem wordt om de gewenste aantal parkeerplaatsen te 
realiseren, dan is het makkelijk voor bewoners om te parkeren op de Wup en over de 
brug naar huis te lopen. Heeft voor hen ook het voordeel dat men via de Dorpsstraat 
het dorp uit kan. Dat scheelt twee rotondes en de Papenhorn. 

 
Hieronder de brief aan de buurtbewoners. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Wim Nugteren. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste buurtgenoten, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel vernomen hebben zijn er plannen om het Rodeoterrein te 
ontwikkelen. Op dat terrein en omgeving zullen ongeveer 84 wooneenheden gerealiseerd 
worden in de vorm van appartementen en woningen. Op zich niets mis mee, want er is nog 
steeds een woning tekort. 
Wat ons echter meer zorgen baart is het gegeven dat de gemeente op verzoek van de 
Veiligheidsregio en de Brandweer een calamiteitenontsluiting wil realiseren ter hoogte van 
de woning van de familie Van der Gragt (De Wup 41). 
 
De Veiligheidsregio en de Brandweer vinden dat hulpverleningsvoertuigen moeilijk de Wup 
kunnen indraaien vanaf de Dorpsstraat. Men vindt dat bij Het Mat een minder probleem. 
 
Ondergetekenden zijn niet blij met het idee van een dergelijke ontsluiting. De ontsluiting zal 
in de vorm van een brug zijn die breed en stevig genoeg moet zijn om bijvoorbeeld 
brandweervoertuigen te laten passeren. 
 
Welke gevolgen heeft dit voor De Wup? 

1. Door deze ontsluiting zal De Wup een doorgaande weg worden. Hiermee zal het een 
stuk onveiliger worden voor de kinderen die op straat spelen, omdat De Wup een 
woonerf is. 

2. Het gevaar ontstaat dat het predicaat woonerf gaat vervallen en onze kinderen 
minder wettelijke bescherming hebben bij ongevallen. 



3. Het speelterreintje en omgeving worden onveiliger. 
4. De gemeente heeft aangegeven dat men gaat kijken of de brug alleen toegankelijk 

gemaakt kan worden voor fietsers en voetgangers. Denk hierbij aan de brug bij 
Markzicht: een paal ervoor. Dat betekent dat de brug voor fietsers en bromfietsers 
vrij toegankelijk zal worden. Wij zijn bang dat bromfietsers een mooie en snelle route 
krijgen over De Wup wat ten koste zal gaan van de veiligheid van onze spelende 
kinderen. 

5. In onze ogen kan het inrijden van hulpverleningsvoertuigen via de Dorpsstraat 
verbeterd worden door de ingang iets te verbreden en een parkeerverbod in te 
voeren aan het begin van de Wup. Op De Wup zelf is voldoende ruimte om te 
manoeuvreren met hulpverleningsvoertuigen. Zelfs beter dan op Het Mat. 

6. Doordat er door de brug doorgaand verkeer mogelijk wordt zien we het gevaar van 
toenemende criminaliteit. Het aantal inbraken is in onze straat aan de beperkte kant 
en haast op één hand te tellen. Bij een brug zal er een ontsnappingsroute ontstaan. 
Met als gevolg dat er vaker inbraken zullen plaatsvinden. In het verleden zijn er drie 
keer inbrekers opgepakt, omdat ze ingesloten zaten. Met een brug vervalt die 
mogelijkheid. 

 
 

Wat willen wij? 
Voor de ontwikkeling van het voormalig Rodeoterrein zal een inspraaktraject gestart 
worden. Ook de bewoners van De Wup worden hiervoor uitgenodigd. Inmiddels heeft u van 
het ‘Projectteam herontwikkeling Rodeoterrein’ een uitnodiging ontvangen voor een 
startbijeenkomst van dit inspraaktraject. 
Wij willen van die inspraakmogelijkheid gebruikmaken met als doel: 
Geen calamiteitenontsluiting naar De Wup. 
Wij willen wij hiervoor draagvlak van de buurt. Dat vinden wij erg belangrijk. 
 
Om dat draagvlak te peilen willen we een handtekeningenactie starten bij de bewoners van 
De Wup. De bedoeling is om dat de komende weken te gaan doen. In verband met Corona 
komen we niet met een lijst langs, maar verzoeken wij u bijgaand antwoordformulier in te 
vullen. Wij komen bij u langs om het formulier op te halen. Indien u geen bezwaar heeft 
tegen een calamiteitenontsluiting hoeft u het formulier uiteraard niet in te vullen. 
Wanneer we bij u aan de deur komen kunt u ook andere ideeën of motieven aangeven 
waaraan wij niet gedacht hebben. 
 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Dirk de Graaf 
Wim Nugteren 
 
 


