
Beste inwoners van Raalte-Noord,

B&W van Raalte staan op het punt een handtekening te zetten onder een plan waarmee Raalte-Noord en 
het centrum worden verbonden door twee fietstunnels. Een plan dat Raalte tot in lengte van jaren een 
verdeeld dorp maakt! 

Inwoners van Raalte-Noord kunnen (als dit plan doorgaat) het centrum en school- en sportvoorzieningen 
alleen nog bereiken via sociaal onveilige tunnels. De huidige barrière tussen Noord en het centrum wordt 
alsmaar groter. Immers: zodra de N35 wordt opgewaardeerd tot 2x2-baansweg komen er hoge 
geluidsschermen aan weerszijden van de N35 en raakt Noord nog eens extra geïsoleerd van scholen, 
centrum en sportvoorzieningen. 

In het voortraject hebben meerdere inwoners op verschillende momenten gevraagd de mogelijkheid van 
een fietsbrug over de N35 te onderzoeken. Simpelweg omdat dat veiliger is dan kinderen via grijze 
tunnels naar school of de sport te laten gaan. Tot op heden is aan deze oproep geen gehoor gegeven. 
Er werd slechts aangekoerst op die ene variant: twee tunnels. Letterlijk een tunnelvisie.

Binnen de gemeenteraad heeft BurgerBelangen (in april) aangedrongen om géén overhaaste besluiten te 
nemen en op zijn minst de fietsbrugvarianten ook uit te werken. Helaas werd dat verzoek (net als dat van 
meerdere inwoners) in de wind geslagen. Daarop hebben we besloten om dan zélf maar aan de slag te 
gaan. 

Het resultaat? Alles wijst er op dat het wel degelijk mogelijk is om Raalte-Noord en het centrum op een 
mooie manier met elkaar te verbinden. Geen grijze, grauwe en sociaal onveilige tunnels, maar een groene, 
duurzame verbindingszone met vriendelijke fietsverbindingen. Zie de impressie aan ommezijde. 
Als BurgerBelangen denken we dat dit alternatief vele malen beter is dan de tunnelvariant waartoe het 
college wil besluiten. Maar…. het gaat niet om ons: het gaat om ú. Het gaat om uw woongenot en uw 
veiligheid. Daarom vinden wij dat ú zich moet kunnen uitspreken over wat ú van de plannen vindt. 
 
Daarom nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst. 
 Op  zaterdag 2 december, 
 van  10.30u - 15.00u, 
 bij  De Noaber (Schuilenburg), Landrechtweg 2, 8103 RB Raalte. 

U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Elke 20 a 30 minuten start er een korte presentatie. Er is 
ruimte om vragen te stellen en om uw handtekening te zetten.
 
Steun ons!
Als BurgerBelangen zullen we ons inspannen om de tunnelvisie alsnog te stoppen. Maar dat lukt alleen met 
uw steun. Daarom starten we nú een handtekeningenactie om het college op te roepen niet te tekenen 
voor de tunnelvariant, maar eerst het alternatief te laten uitwerken. 
Ons devies is: 

Stop de tunnelvisie! 
Kies voor groen en veilig verbinden.

Zet deze week uw handtekening!
Bent u het met ons eens, maar niet in de gelegenheid om de bijeenkomst te bezoeken? 

Lever uw handtekening in bij de adressen zoals vermeld aan ommezijde!



Dit bovenaanzicht geeft een impressie van de groene, verbindingszone. Wilt u meer weten over dit 
alternatieve plan? Kom dan naar de doorlopende informatieavond op zaterdag 2 december (z.o.z.), of 
download de informatienotitie op www.burgerbelangenraalte.nl. 

Stop de tunnelvisie! 
Kies voor groen en veilig verbinden.

Vindt u dat deze duurzame verbindingszone verkend moet worden door de gemeente Raalte? 

Zet deze week uw handtekening. Lever deze in op zaterdag 2 december bij de Noaber (Schuilenburg). Of 
uiterlijk zondag 3 december 18.00u op één van de volgende adressen:
• JUMBO Raalte-Noord, Kwartel 2   
• Arendshorst 22 
• Nachtegaal 9
• Venebrugge 24

Ja, ook ik kies voor een groene, veilige en duurzame verbinding:

Naam Adres Handtekening

Arendshorst

Collendoorn

Overijssels kanaal

Ceintuurbaan

Kruispunt Bos,
c.q. Knp Raalte


