Raadsbericht – 31 oktober 2016
Rondweg Weerselo
Adviesbureau Over Morgen en vervolg
Op 17 februari 2016 heeft Provinciale Staten van Overijssel een motie aangenomen waarin de
gemeente wordt gevraagd om het draagvlak voor de aanleg van de Rondweg Weerselo nader te
onderzoeken. Wij hebben deze uitnodiging aangenomen en het adviesbureau Over Morgen, dat ons
ook adviseert bij de ontwikkelingsvisie Weerselo, gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Het bureau
heeft dit onderzoek gedaan door ondermeer 13 diepte-interviews te houden met bewoners en
ondernemers uit Weerselo. Uit deze gesprekken blijkt dat, welke beslissing ook wordt genomen
aangaande de rondweg, dit nooit zal leiden tot 100% draagvlak onder de bewoners en ondernemers
van Weerselo. Dat mag geen verbazing wekken; voor zover bekend is er bij projecten als deze nooit
sprake van 100% draagvlak.
De onzekerheid over de rondweg trekt wel diepe sporen in de Weerselose gemeenschap. De
bevolking wenst duidelijkheid, vraagt de gemeente haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en
duidelijk te communiceren over de vervolgstappen. Daarom is een definitief besluit van groot belang.
Dit ook in relatie tot het proces om te komen tot een ontwikkelingsperspectief voor het dorp.
In het advies worden vier concrete aanbevelingen gedaan, nl.








Maak een actueel feitenrelaas (“dossier op orde”) en maak dit toegankelijk voor bewoners en
ondernemers uit Weerselo. Denk hierbij aan de uitgevoerde onderzoeken, de gesprekken met
bewoners en ondernemers, de enquête van de dorpsraad, besluitvormingsstukken van het
college/raad, de inloopavonden van de gemeente, enz.
Maak gebruik van de bestaande website www.http://mijnweerselo.nl en maak hier een apart
dossier over de rondweg toegankelijk voor alle bewoners en ondernemers van Weerselo. Door
nieuwsberichten en een ‘open’ dossier kunnen geïnteresseerden actief op de hoogte worden
gehouden dan wel op eigen initiatief altijd nagaan wat de stand van zaken is.
Wijs één aanspreekpunt vanuit de gemeente aan voor de communicatie en “het laten landen” van
het besluit over de rondweg en betrekt bewoners/ondernemers bij de uitwerking van plannen voor
de Bisschopstraat.
Blijf in gesprek met de ondernemers over de effecten van de rondweg en laat eventuele
planschade naar aanleiding van de realisatie van de rondweg onderzoeken.

Wij hebben besloten in te stemmen met het advies, de aanbevelingen over te nemen, en het advies
door te geleiden naar Gedeputeerde Staten van Overijssel. In de bijlage bij dit bericht treft u het
advies van het bureau Over Morgen aan. Inmiddels is dit advies uitgewerkt in een concreet voorstel
voor Omgevingsmanagement rondweg Weerselo.

