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Onderwerp: Schriftelijke vragen over verkeersveiligheid Walstraat Terborg 

Geachte heer Hakvoort, 

We hebben van u op 4 december 2013 twee schriftelijke vragen over de Walstraat in Terborg en het DRU 
Industriepark binnen gekregen. We hebben deze vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde 
behandeld. 

Uw vraag 1 
"1. Is het mogelijk om de "nieuwe" verkeerssituatie Walstraat Terborg uit te leggen via een duidelijke 
visualisatie/communicatie in onze gemeentekrant. Voor tal van inwoners is de nieuwe situatie nog niet 
duidelijk. Met name de status van de toegangsweg van en naar de "grote"parkeerplaats." 

Antwoord: 
In de Walstraat Terborg worden in 2014 de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Op 11 december zijn deze 
verkeersmaatregelen besproken op een bewonersavond. De volgende maatregelen worden uitgevoerd: 

• Allereerst wordt er meer groen aangebracht in de straat. Hierdoor verwachten wij dat er minder mensen 
foutparkeren, dat fietsers en voetgangers zich veiliger voelen en dat de snelheid in de Walstraat nog 
verder omlaag gaat; 

• Daarnaast wordt bij de aansluiting van de Walstraat op de Doetinchemseweg het fietspad uitgebogen. 
Het schetsontwerp hiervan is tijdens de inloopavond overwegend positief ontvangen. De 
aandachtspunten die mensen nebben aangedragen worden zoveel mogelijk in het uitvoeringstraject 
meegenomen. Door het fietspad uit te buigen zal het gevoel van veiligheid worden vergroot. Dit komt 
door het verdelen van de aandacht. Automobilisten kunnen zich bij een uitgebogen fietspad namelijk 
eerst richting op autoverkeer en vervolgens op fietsers (en andersom afhankelijk van de rijrichting). In de 
huidige situatie moeten automobilisten zich namelijk tegelijkertijd richten op automobilisten en fietsers, 
waardoor men sneller een fietser over het hoofd ziet. 

De inritconstructies in de Walstraat zullen we helder in een tekst uitleggen. Daarnaast werkt een bureau een 
goed leesbare kaart uit. Zodra de kaart gereed is nemen we die op in de gemeentepagina's. 

Uw vraag 2 
"Een overzicht van de tot nu toe gemaakte kosten door de gemeente van het totale DRU-park (inclusief 
overzijde Oude IJssel). Kosten onderverdeeld naar de diverse gelopen en lopende projecten. Onze fractie 
heeft behoefte aan inzicht in hoe de diverse projecten zich tot elkander verhouden voor wat betreft gemaakte 
kosten." 



Antwoord: 
In de tabel zijn de bedragen van de verschillende projecten opgenomen op kasbasis. 

KOSTEN DRU industriepark (mn 2011 - 2013)1) 

Portiers
gebouw 

Loon-
bureau 

Afbramerij SSP Hal Over de 
IJssel 

TOTAAL 

Voor
investering 

2.602.608 2 ) 

(2006 - 2008) 

91.449 3 ) 3.784 2.697.841 

Aankoop 
gebouw 

4.354.035 317.000 620.145 360.000 5.651.180 

Investering 5.500 304.371 2.489.831 1.050.584 170.000 4 ) 

(2010-2013) 

4.020.286 

Rente 704.600 

(2007-2013) 

29.025 5.650 74.385 17.198 830.858 

BATEN DRU industriepark (mn 2011 - 2013)1) 

Investerings
bijdrage 

3.300.000 PM 5 ) 200.000 3.500.000 

Huur
opbrengst 

679.515 

(2011-2013) 

35.901 

(2012-2013) 

100.000 

(2014 e.v.) 6 ) 

67.130 

(2012-2013) 

872.546 

1) Cijfers op basis van de kennis van eind 2013, alsmede te verwachten investeringen bij de Afbramerij. 
2) Voorinvestering betreft bijdrage van de gemeente aan BOEi ten behoeve van de inrichting etc van het Portiersgebouw. 
3) Voorinvestering is hier voorbereidingskrediet 
4) Diverse kosten ten behoeve van opstellen visie, drukwerk en stedebouwkundige adviezen. 
5) De provincie heeft een bijdrage van € 1.5 miljoen toegezegd op basis van revolving fund. Hierop is nog geen aanspraak 

gedaan. 
6) De hoogte van de huur die ICER gaat betalen is een indicatief gemiddelde en loopt in de komende 3 jaren op vanaf € 90.000 

in 2014. 

Tot slot 
Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen adequaat te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u 
gerust contact op Bas Kippers (vraag 1) of Willem Hoeffnagel (vraag 2), via ons algemene nummer (0315) 
292 292. U kunt ook een e-mailbericht sturen: b.kippers@oude-iisselstreek.nl en w.hoeffnagel(a).oude-
iisselstreek.nl. 

T Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

Me De heer J.P.M. Alberse 
burgemeester 




