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Geacht college, 

Hierbij doe ik aan u, het dringende verzoek om op de kruising Jonkerstraat met de Emmerikseweg in 
Netterden de bestaande stootblokken opnieuw te plaatsen tegen de weg rand, aan de even kant van 
de Emmerikseweg en extra stootblokken aan te brengen aan de oneven kant ter hoogte van de 
lantaarnpaal tegenover huisnummer 18-A. 

Het betreft de stootblokken die reeds aan de even kant in de bocht liggen, ter hoogte van 
huisnummer 18-A, deze zijn door het vrachtverkeer door de jaren heen verschoven van de weg af. Al 
meerdere keren is de afvalcontainer omver gereden door vrachtverkeer wat de bocht te ruim neemt 
en tussen de blokken door, door de groenvoorziening rijdt. 

Om te voorkomen dat het vrachtverkeer, ondanks het verbod, ca. 15 stuks per dag ( geen 
bestemmingsverkeer) zover uit de bocht blijft rijden zou ik het liefst ook aan deze kant nog 2 extra 
blokken geplaatst zien. Zelfs als ik in de tuin bezig ben daar ter plaatse moet ik regelmatig aan de 
kant omdat het verkeer veel te hard rijdt. Ondanks het feit dat ik een oranje beschermhesje draag, 
zien veel automobilisten mij niet op tijd ( door hun snelheid), claxonneren hard en steken vingers op 
wat soms erg bedreigend overkomt. Ik sta tenslotte in een 30 km zone. 

Aan de oneven kant ( stukje Jonkerstraat) zijn enkele maanden terug 2 stootblokken geplaatst maar 
daar is de rand van de weg nu al weer stuk gereden door vrachtverkeer. Ook rijdt er een 
personenauto door de berm ,komende vanaf de grens, achterlangs de lantaarnpaal vanaf de 
Emmerikseweg de Jonkerstraat op. Aan die kant van de weg moeten extra verstevigde (in beton ) 
stootblokken geplaatst worden zodat het verkeer zijn tempo wel aan moet passen. 

Er komen , nu in de zomer, ook veel fietsers langs dit punt, ze maken graag gebruik van de rustplek 
bij het kapelletje. Ondanks dat er veel fietsers zijn worden deze fietsers, veel ouderen en kinderen, 
erg vaak in de onoverzichtelijke bocht ingehaald door automobilisten die zich niet aan de limiet 
houden en menen dat de fietsers dan maar aan de kant moeten als er toch nog een tegenligger zou 
komen. Het is soms zo onverantwoord dat ik niet meer durf te kijken of het wel goed gaat. 
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De meeste auto's rijden de bocht zo hard door dat ze een tegemoet komende auto maar net kunnen 
ontwijken maar waarbij bijna wekelijks de spiegels van de elkaar passerende auto's wel tegen 
elkaar kapotslaan. 

Hoewel ik hier nu toch al jaren woon heb ik op deze plek nog nooit een snelheidscontrole van de 
politie gezien. Daar heb ik de wijkagent al wel eens om gevraagd maar dat werd weg gewimpeld 
omdat de politie dan duidelijk zichtbaar zou moeten zijn. En iedereen dan blijkbaar netjes 30 km gaat 
rijden. 
Ook wordt er op het laatste stuk Emmerikseweg, na nummer 18, niet gecontroleerd op het 
vrachtverkeer wat er niet mag rijden (behalve bestemmingsverkeer) 

Omdat echter het verkeer alleen maar meer toeneemt en er naar mijn beleving wel steeds harder 
wordt gereden meen ik dat ik mij nu aan, college, moet wenden om een positief resultaat te 
kunnen krijgen om ook dit stuk van de weg ,waar ik woon , veiliger en rustiger te krijgen. Ik voel me 
in de steek gelaten vooral omdat er al jaren klachten en voorstellen ter verbetering naar de 
gemeente gestuurd zijn maar er niet veel aan gedaan wordt. 

Het mooiste zou zijn als ook aan beide kanten van de bocht in de Emmerikseweg ter hoogte van 
huisnummer 18-A en- of nummer 20 een weg versmalling zou komen net zoals ter hoogte van 
nummer 41 . 

Het is hier een klein dorp, 30 km zone, geen vrachtverkeer behalve bestemmingsverkeer, maar ook 
geen trottoirs, geen fietspaden of wegen en ook geen wandelpad langs de weg. We moeten alles 
proberen om de snelheid te minderen. 

Graag ontvang ik van u een ontvangst bevestiging van deze brief en Ik hoop spoedig positief 
antwoord terug te ontvangen. 

Kopie verzonden aan: 

Gemeente Raad Oude Ijsselstreek 

VLN 

Wijkagent Netterden 

Met vriendelijke groeten, 

M.van der Heiden. 
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Geachte raadsleden, 

aangehechte kopie, betreffende plaatsing van stootblokken, heb ik aan het college van burgemeester 
en wethouders gestuurd, aan VNL en aan de wijkagent. 

Hierbij doe ik, ook aan u, het dringende verzoek passende maatregelen te nemen. 

Graag ontvang ik van een ontvangstbevestiging. 

Met vriendelijke groet. 

M. van der Heiden. 
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