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Beste leden van de gemeenteraad, 
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Door Dorp en Platteland Beweging zijn op 20 mei 2022, op grond van artikel 33 van het reglement van 
Orde, schriftelijke vragen ingediend over het kruispunt Slingerparallel/Oude IJsselweg. In deze brief 

beantwoorden wij deze vragen. 

1. Zijn er gesprekken geweest met de provincie en zo ja, kunt u de inhoud en conclusies 
van deze gesprekken met ons delen? Zo nee, waarom is het college nog niet in overleg 
getreden met de provincie? 

Antwoord: Er zijn meerdere gesprekken geweest met de provincie, zowel bestuurlijk als ambtelijk. 
Inzet van de provincie is, om de locatie als aparte opgave te onderzoeken. Dat wil zeggen, apart van 
de trajectaanpak, waarvan de maatregelen in 2024 worden uitgevoerd. Inmiddels is een werkgroep 
gestart met een probleemanalyse en volgt een verder traject van verkenning; 

2. De westelijke zijde van de Oude IJsselweg is van de gemeente. Waarom is de situatie 

nog steeds ongewijzigd en zijn er vanuit de gemeente nog steeds geen maatregelen 
genomen om de verkeersveiligheid aan de gemeentelijke zijde te verbeteren? 

Antwoord: Het gedeelte van de Oude IJsselweg aan de westzijde dat direct aansluit op de 
Slingerparallel, is in eigendom van de provincie. De gemeente kan daar dus geen maatregelen treffen. 

In het kader van de trajectaanpak zijn door de provincie wel enkele aanpassingen aan deze zijde 
voorzien waar wij als gemeente in meedenken. Inmiddels zijn langs de provinciale weg 
snelheidsmeters geplaatst en heeft de politie een snelheidscontrole gehouden; 

3. Waarom heeft u de werkgroep niet op de hoogte gehouden? Heeft u de vereniging 
Terborgs Belang en de vereniging  Dorpsbelangen Etten betrokken in de 

gesprekken over een mogelijke oplossing van dit gevaarlijke kruispunt? Zo ja, kunt u 
de inhoud en conclusies met ons delen? Zo nee, waarom heeft u genoemde 
verenigingen niet betrokken? 



 

2 
 

Antwoord: De werkgroep verkeersveiligheid van Dorpsbelangen Etten is op de hoogte van de 

gesprekken met de provincie. De werkgroep die aan de slag gaat met de opgave (bestaande uit 
provincie, gemeente en politie), heeft de werkgroep verkeersveiligheid van Dorpsbelangen Etten 
gevraagd om als klankbordgroep aan te sluiten. Binnenkort vindt een eerste gesprek plaats met de 
werkgroep verkeersveiligheid als klankbordgroep. Daarbij zal ook Terborgs Belang aansluiten. 

  

  

Wij vertrouwen er op u met deze beantwoording voldoende te hebben  

  

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 

Ron Frerix 
gemeentesecretaris  
   

Otwin van Dijk    
burgemeester

 

 
 
 

  
 
 
Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 
ondertekend 


