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Ermelo: nog geen besluit genomen
over aansluiting op Eendenparlcweg
ERMEtO. De gemeente Ermelo
heeft deze week aangekondigd dàt
het nieuwe bestemmingsplan Ton-
selse Veld langer op zich laat wach-
ten. Eerder deze week meldde de
Stentor dat 'het nieuwe weggetje'
dat zou komen tussen de Harder-
wijkerweg en de Eendenparkweg
niet doorgaag omdat de provincie
daar geen toestemming voor
geeft. Woordvoerder Sjef Oerle-
mans wil daar graag een en ander
over verduidelijken: ,,Van begin af
aan was duidelijk dat ontsluiting
op de Harderwijkerweg geen op-
tie is omdat de provincie hiervoor
geen toestemming geeft. Daarom
is in het ontwerp bestemmins-
plan het voornemen opgenomen

om de woningen en bedrijven, die
in het hart van het Tonselse Veld
liggen te ontsluiten met een nieu-
we verbinding op de Eendenpark-
weg. Om op de Harderwijkerweg
te komen moeten deze bewoners
en bedrijven via de nieuw aan te
leggen weg naar de Eendenpark-
weg om vervolgens via de rotonde
Fazantlaan of rotonde Eenden-
parkweg (Noord) op de Harderwij-
kerweg te komen."

En: ,,Er zijn veel zienswijzen in-
gediend die aanleiding zijn voor
het college om in gesprek te gaan
met de buurt en nader onderzoek
te laten doen naar de'nieuwe ver-
keerssituatie op de Eendenpark-
weg. Uitgangspunt van het college

is om prioriteit te geven aan de :

veiligheid van alle weggebruikers.
Tot op dit moment is er nog geen
besluit genomen hoe om te gaan
met de ingediende zienswijzen.
Het college verwacht na de zomer,
vakantie een besluit te nemen."

Een andere reden waarom het
bestemmingsplan is vertraagd, be-
treft de uitbreiding van Camping
De Haeghehorst. Oerlemans: ,,Dat
was ook aanleiding voor belang-
hebbenden om een zienswijze in
te dienen. De Haeghehorst moet,
om te mogen uitbreiden, in het ka-
der van de Natuurbeschermings-
wet de voorgenomen uitbreiding
compenseren en een kwaliteitsver-
betering inpassen."



Buurtbewoners
tegen plannen
Tonselse Veld

ERMELO - Tegen het bestemmings-
plan Tonselse Veld in Ermelo ziin
door buurtbewoners ongeveer
vijftig zienswijzen ingediend bij
de gemeente. De meeste bezwa-
ren gaan over de vrees voor toena-
me van verkeer over de nieuwe
weg tussen de Harderwijkerweg
en Eendenparkweg. Ook de uit-
breiding van camping De Haeghe-
horst - \Maarvoor bomen moeten
plaatsmaken - wordt bestreden.
Volgens de buurt wijken de plan-
nen flink afvan de eerste voorstel-
len uit zoro. De zienswijzen wor-
den maandag 9 maart besproken
tijdens de comrnissievergadering
Ruimte en Irtfrastructuur.
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