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Belangrijke update omtrent ‘de Heerderweg’
Deze week heeft u per email een uitnodiging van de
provincie ontvangen voor een inloopavond op 1 juni
aanstaande, waarop de provincie het provinciale
plan tot reconstructie van de Heerderweg zal toelichten zoals dat naar aanleiding van een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek is aangepast.
Dit onafhankelijke onderzoek -audit- is ook voor het
plan van “Ons Mooi Epe” gedaan. Omdat de provincie ons heeft verzocht om niet uit dit rapport te citeren voordat de statenleden van de provincie
Gelderland het ontvangen (31 mei a.s. als GS haar
besluit bekend maakt) kunnen we helaas op dit moment niets uit dit onafhankelijk onderzoek aan u
meedelen. Wel kunnen we zeggen dat de uitslag
van het onderzoek voor Ons Mooi Epe bepaald niet
ongunstig uitpakt.
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Ons Mooi Epe heeft hierop uiterst verbaasd gereageerd, omdat in de audit voorstellen worden gedaan, waardoor het aantal te kappen bomen
drastisch kan worden verminderd. Mede gezien het
feit dat de aanbevelingen uit de verkeersveiligheidsaudit voor het OME-plan de kap van extra bomen
nauwelijks nodig maken, hebben we besloten toch
met ons eigen plan verder te gaan in plaats van
samen met de provincie naar één oplossing te streven. (Een streven dat wij overigens vanaf het begin
van het traject al aan de provincie hadden voorgesteld maardat steeds stelselmatig werd afgewezen.)
Inmiddels hebben wij met de provincie Gelderland
afgesproken dat OME tijdens een bijeenkomst op 8
juni in Arnhem de statenleden informeel komt bijpraten over de voordelen van het aangepaste plan van
OME ten opzichte van het aangepaste plan van de
provincie.
Op 15 juni zal dit gevolgd worden door een vergadering van de commissie Bereikbaarheid, Openbaar
Vervoer en Cultuur (BOC) van provinciale staten.
Voor deze vergadering heeft OME spreektijd aangevraagd. (Lees verder op de volgende bladzijde)
Bent u nog geen lid?
Steun ons plan en word gratis lid van Ons Mooi Epe
via www.onsmooiepe.nl/lid-worden.
(donaties zijn zeer welkom: NL92RABO0307451151
t.n.v. Ons Mooi Epe)

Vergadering commissie BOC 15 juni in Arnhem
Op woensdag 15 juni is er weer de openbare vergadering van de Commissie Bereikbaarheid en
Openbaar vervoer en Cultuur (BOC).
Tijdens deze vergadering zal door de Provinciale Staten over de beslissing van GS worden gesproken. OME zal haar spreektijd gebruiken om kort toelichting te geven op de situatie.
Net als in december zal ook voor deze bijeenkomst massale aanwezigheid van Epenaren dringend
gewenst zijn.

Gaat allen mee naar Arnhem op 15 juni
Busvervoer naar Arnhem vergadering BOC
Voor de mensen die meewillen naar Arnhem hebben we weer een bus gehuurd. Wilt u mee met de bus,
geeft u zich dan zo snel mogelijk op via info@onsmooiepe.nl. Vergeet niet om aan te geven met hoeveel
personen u mee wilt. De kosten voor de busreis zijn € 10,- p.p. contant (en bij voorkeur gepast) te voldoen.
We vertrekken om stipt 16.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Restaurant de Loreley aan de Heerderweg
36. U kunt uw auto op de parkeerplaats van de Loreley laten staan.

Dus: nog een keer naar Arnhem
Datum: woensdagavond 15 juni
Vertrek bus: 16.00 uur
Locatie: Restaurant de Loreley (Heerderweg 36)
Aanmelden busvervoer: info@onsmooiepe.nl
Kosten: € 10,- p.p.

de bomen blijven staan
Foto’s Heerderweg: Bert Hanekamp, Epe

