
 

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake gevaarlijke kruising Slingerparallel-Oude Ijsselweg 

Aan het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde, ingediend op 20 mei 2022. 

Vragensteller: Koen Dieker, DorpEnPlattelandBeweging 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Inleiding 

De afgelopen jaren hebben er op de gevaarlijke kruising Slingerparallel-Oude IJsselweg tientallen 

ongevallen plaatsgevonden. Daarnaast hebben ook zeer veel bijna-ongevallen plaatsgevonden, die 

komen niet in de statistieken. Buurtbewoners waarschuwen al jaren voor de gevaren, zowel bij de 

gemeente als bij de provincie. De kruising is gevaarlijk voor automobilisten, maar zeker ook voor 

fietsers en voetgangers. Dagelijks steken er tientallen Pieterpad wandelaars en fietsers over, 

waaronder veel schoolgaande jeugd. Al sinds 1 oktober 2021, waarbij een 14 jarige scholier bij het 

oversteken van de zeer drukke Slingerparallel dodelijk verongelukte, verleent een nabij wonende 

landbouwer scholieren doorgang over zijn erf en koeientunnel onder de provinciale weg door, dit 

betreft scholieren tot aan Netterden toe. Het is een situatie die niet kan blijven voortduren maar veel 

belangrijker is dat de huidige situatie op de gevaarlijke kruising niet kan blijven voortduren. Sinds het 

dodelijke ongeval is er speciaal voor deze kruising een werkgroep opgericht die zich inzet voor een 

veilig punt. Onder andere is er gesproken met wethouder Ankersmit. Acht maanden verder is er in de 

praktijk nog helemaal niets gebeurd, de situatie is nog volledig ongewijzigd. Er kon -in afwachting van 

een definitieve oplossing- nog geen waarschuwingsbord, knipperlicht of wat dan ook worden 

geplaatst. De werkgroep is hier erg teleurgesteld over en ze begrijpen er niets van, ze hebben het 

gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Nu zijn ze van plan om acties te gaan 

voeren waarbij ook de pers zal worden uitgenodigd om zodoende de gemeente en provincie te 

bewegen om iets te doen aan de gevaarlijke situatie op het kruispunt. 

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? 

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? 

3) Waarom heeft u de werkgroep niet op de hoogte gehouden? Heeft u de vereniging Terborgs 

Belang en de vereniging Comité 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?    


