
       Gennep

Voorstel nr.:

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 8 november

Onderwerp: Verkeersafwikkeling haven Heijen

De Raad, kennisgenomen van:
1. De met de gemeenteraad gedeelde bezwaren op het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan 

haven Heijen, waaronder de geluidsbelasting die aanwonenden aan de Hoofdstraat met de beoogde 
verkeersafwikkeling via de bestaande route blijven ondervinden;

2. Het algehele gevoel in de Heijense bevolking en de lokale politiek, dat de plannen minder bezwaarlijk 
zijn als wordt gezorgd voor eerdere afslag op de Hoofdstraat naar de haven, teneinde te zorgen voor 
een beter woon- en leefklimaat van omwonenden;

Overwegende dat de plannen van initiatiefnemers qua verkeersafwikkeling moeten voldoen aan
A. Een route voor bestemmingsverkeer naar de nieuwe haven  dat ter hoogte van het terrein van garage 

Velthuis afslaat richting de haven en daarmee wordt verlegd naar het parallel aan de Hoofdstraat 
lopende (weg)gedeelte van Hoogveld;

B. Een route voor bestemmingsverkeer via de Hoofdstraat, door herinrichting van het weggedeelte vanaf 
de  afslag  haven Heijen tot aan het dorp  en het oplossen van de (bestaande) knelpunten  ter hoogte 
van het kruispunt bij Hopmans (Groote Heeze). 

C. Specifiek voor het kruispunt het huidige viertaks kruispunt te wijzigen in een drietaks kruispunt, 
waarmee de aansluiting richting haven op dit kruispunt komt te vervallen. 

D. Te zorgen voor een verkeersveiligere fietsroute en landschappelijke inpassing voor een laanachtige 
entree van het dorp Heijen.

Van mening dat
Initiatiefnemers in hun brief van 27 oktober 2021 (‘Alternatieve ontsluiting uitbreiding Haven Heijen’) in 
lijn met voorgaande punten hebben uitgesproken alsnog te willen kiezen voor een alternatieve ontsluiting 
van de havenuitbreiding

verzoekt het college:

a. In overleg te treden met de initiatiefnemers en deze te faciliteren om hun plannen voor de 
alternatieve ontsluiting van de havenuitbreiding vorm te geven;

b. Deze richtinggevende voorstellen van de initiatiefnemers onderdeel uit te laten maken van de 
contractuele afspraken met de initiatiefnemers over de realisatie van de haven Heijen, de vereiste 
planologische procedure hiervoor in gang te zetten en daarmee te zorgen voor een beter woon- en 
leefklimaat voor omwonenden;

c. Te borgen dat ingebruikname van de haven pas plaatsvindt als de alternatieve ontsluiting is 
gerealiseerd.

en gaat over tot de orde van de dag.
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