
 

 

 

Aan: 

College van Gedeputeerde Staten Overijssel 

Postbus 10078,  

8000 GB Zwolle 

 

Met afschrift (per post en e-mail) ter informatie en overleg aan: 

 

Provinciale Staten van Overijssel 

Postbus 10078,  

8000 GB Zwolle 

 

College van B&W te Deventer 

Postbus 5000 

7400 GC Deventer 

       Lettele (Oude Molen), 25 maart 2015 

Onderwerp: Verbeteren verkeersveiligheid Provinciale weg N344 te Deventer 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

De provinciale weg N344, te Deventer plaatselijk bekend als de Holterweg, kent een aantal kruisingen die als 

zeer gevaarlijk worden beschouwd. Dat zijn de T-kruising bij de afslag Bathmen (Spitdijk) en de beide kruisingen 

in de buurtschap Oude Molen (vooral de kruising met Oude Molenweg/Oostermaatsdijk). Er komen veel 

ongevallen voor op deze kruisingen. De statistieken van de politie laten dit duidelijk zien (41 geregistreerde 

ongevallen op de genoemde kruisingen waarvan 10 met lichamelijk letsel en 1 dodelijk).  Dat hier sprake is van 

gevaarlijke kruisingen is geen discussie en deze mening wordt dan ook gedeeld door alle tot nu toe bij dit 

probleem betrokken partijen: de omwonenden in Oude Molen, inwoners van Bathmen en Lettele, de Politie 

Oost Nederland, de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel.  

Overleg in de afgelopen jaren met laatstgenoemden hebben wel geleid tot kleine aanpassingen als 

middengeleiders en andere belijning, maar mede door de toename van het verkeer (zowel vracht- en 

personenverkeer als schoolgaande en recreatieve fietsers ), heeft dit - gezien de ongevallenregistraties - niet 

het gewenste effect gehad.  

Wij hebben als buurtvereniging/bewonerscomité  afgelopen maanden gepleit voor snelheidsbeperking als 

kortetermijnmaatregel. Uit recent overleg hebben we begrepen dat daarvoor een ingrijpende maatregel 

(statusverandering van de N344) noodzakelijk is en dat het positieve effect op de veiligheid hiervan niet op 

voorhand verzekerd is. Wel is duidelijk dat alle betrokken partijen vinden dat er een oplossing moet worden 

gezocht. Gezien de situaties ter plekke zijn eenvoudige oplossingen niet voorhanden. 

Alleen een structurele en duurzaam veilige oplossing kan daarom de veiligheid op dit deel van de 

N344/Holterweg verbeteren. Welke oplossing dat is, is niet zonder meer te zeggen. Hiertoe zal een grondige 

studie moeten worden gedaan om de verschillende alternatieven af te kunnen wegen zodat deze vervolgens 

kunnen worden getoetst door de deskundigen van de Provincie Overijssel, Gemeente Deventer en de Politie.  

 



 

 

 

 

 

Zo’n studie past ook helemaal in het streven van de provincie naar een veiliger vervoer op provinciale wegen      

(gezien de recente campagne van de provincie bij de Statenverkiezingen). Wij vragen u daarom met klem deze 

studie op korte termijn te laten uitvoeren door het geven van een bestuurlijke opdracht.  

Wij hopen en vertrouwen erop dat u aan ons verzoek gevolg wilt geven. Een antwoord uwerzijds op korte 

termijn wordt zeer op prijs gesteld.  

U hoogachtend, 

Mees Struijs 

Namens Buurtvereniging Oude Molen/buurtcomité veiligheid N344 

Correspondentieadres: p/a Bathmenseweg 1a, 7434PW, Lettele   

(mob: 06-51582872 , e-mail: oudemolen@gmail.com, website: www.oudemolen.net ) 

 

Cc per e-mail:  

Ambtelijke contacten : 

   Provincie Overijssel: Ingrid Lammers, Gert van Uffelen;  

  Gemeente Deventer: Menne Talsma, Nelleke Hage 

  Politie Oost Nederland: Gerard Sutman 

Lokale contacten:  

  Secretariaat Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen 

  Dorpplatform Bathmen, contactpersoon Geke Pinkert;  

  Buurtvereniging Oude Molen secretariaat;  

Leden Buurtcomité Veiligheid N344: Bart en Silvia Spikker-Zomer, John en Yvonne Harleman, Martijn 

Habermann, Jan Spikker, Mees Struijs 
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