
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Van de Gemeente Berkelland. 
 
 
Onderwerp: Ontsluiting Industrieterrein de “Russchemors” 
 
Neede, 10 april 2018 
 
Geacht college, 
 
De aanleg van de nieuwe N18 en de renovatie van de ontsluitingswegen rondom Neede zijn in een 
vergevorderd stadium van afwikkeling. Door de economische ontwikkelingen en mede door het 
realiseren van de N18, is er momenteel veel meer vraag naar industriegrond in Neede. 
 
Wij verwachten dat de komende jaren er zich veel bedrijven zullen vestigen op het industrieterrein 
de “Russchemors”. Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen fors toenemen, van zowel 
werknemers als van transportbedrijven. Helaas moeten wij constateren, dat al het verkeer via 1 
toegangsweg het industrieterrein kan bereiken (via de hoek bij het schildersbedrijf van Martijn 
Kettering). Dit is voor ons,  Gemeenschapsraad Neede en Ondernemersvereniging Neede een 
ongewenste situatie, waarbij de veiligheid in het geding komt. Al het verkeer, richting Borculo en 
richting N18, moet via de Oude Eibergseweg naar de Haaksbergseweg (Largas). Opstoppingen tijdens 
de spits zullen dagelijks voorkomen. Daarnaast ontstaat hierdoor extra milieuvervuiling, 
geluidshinder voor omwonenden indien auto’s en vrachtwagens gestationeerd lopen, aanrijdingen 
en onveiligheid voor fietsers en wandelaars. 
 
Al snel zal er een sluiproute ontstaan, richting Rietmolen. Bij de brandweerkazerne links af, Oude 
Eibergseweg en daarna 2e weg links, Achterste Russchemorsdijk, richting nieuwe rotonde bij 
Rietmolen. Dit is een zeer ongewenste situatie, waarbij de veiligheid van de fietsers en van de 
wandelaars, richting de Bijenkamp in het geding komt.  
 
Om bovenvermelde problematiek te voorkomen is het zeer gewenst, dat er een aansluiting komt  op 
de Haaksbergseweg (N315), richting Rietmolen. Dit kan ons inziens d.m.v. een rotonde of een T-
aansluiting. 
 
Wij verzoeken het college met klem deze problematiek nogmaals met de Provincie te bespreken en 
hun medewerking en toestemming te vragen om een aansluiting te realiseren. 
 
Investeer nu in de toekomstige groei van het industrieterrein de “Russchemors” en stel daar nu 
financiële middelen voor beschikbaar. Dit betaalt zich in de toekomst weer uit. 
 
Graag zijn wij bereid deze brief mondeling toe te lichten. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Gemeenschapsraad Neede  Ondernemersvereniging Neede 
Inus Westhoff, voorzitter  Richard Grevelink, voorzitter  


