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raadsvragen Lokaal Belang over verkeerssituatie Jorisplein 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Uw fractie heeft ons op 31 oktober een e-mail met raadsvragen gestuurd over de verkeersveiligheid op het 
St. Jorisplein in Terborg. Wij hebben uw vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. 
In deze brief vindt u onze beantwoording.  
 
Vraag 1: Zijn de onrust-geluiden t.a.v. deze splitsing bij u bekend en wat is uw mening over de feitelijke 
veiligheid van deze splitsing? 
We hebben diverse meldingen ontvangen over het gevoel van onveiligheid op het kruispunt Walstraat – 
Doetinchemseweg Terborg. Recent zijn twee keer fietsers aangereden door een auto. Wij kunnen ons 
voorstellen dat het kruispunt kan leiden tot onoverzichtelijke situaties. Dat is de reden geweest om enkele 
jaren geleden extra kleine verkeersmaatregelen te treffen: reflectiepalen, belijning en verkeersborden op de 
rijbaan en extra waarschuwingsborden (felle kleuren).  
 
Vraag 2: Welke mogelijkheden ziet u om deze splitsing van deze wegen veiliger te maken en wat zijn de 
geraamde kosten hiervoor? 

Er kunnen geen kleine verkeersmaatregelen getroffen worden, het maximum is bereikt. Wel hebben wij 
samen met gerenommeerde bureaus onderzocht welke grote verkeersmaatregelen we kunnen treffen. Uit 
het onderzoek is een reële oplossingen naar voren gekomen, namelijk het uitbuigen van het fietspad. 
 
Een fietspaduitbuiging is recent aangelegd op het nabijgelegen kruispunt Industrieweg – Doetinchemseweg 
in Terborg. Deze aanpassing kan de verkeersveiligheid ter plaatse vergroten, omdat men niet meer naar vier 
grote verkeersstromen tegelijk hoeft te kijken maar naar twee keer twee. De kosten hiervoor zijn geraamd op 
€40.000,- exclusief BTW. In de bijlage is een kaart van de fietspaduitbuiging opgenomen. 
 
Uw suggestie voor het gebruiken van lichtlijnen nemen wij serieus in onze nadere uitwerking mee. Hiervan 
zijn de kosten nog niet bekend. De gebiedsmakelaar is recent een proces gestart om met 
belangenverenigingen en belanghebbenden te praten of zij het uitbuigen van het fietspad eveneens een 
goede oplossing vinden. Blijkt er voldoende draagvlak voor te zijn, dan wordt het project inclusief 
financieringsvoorstel aan het College voorgelegd via een Collegevoorstel. 
 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 

 

mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/


Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met Bas Kippers, via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt natuurlijk ook een e-
mailbericht sturen naar b.kippers@oude-ijsselstreek.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
 
  



Bijlage Concept ontwerpvoorstel fietspaduitbuiging 

 




