Betreft: Verkeerssituatie Van der Molenallee Doorwerth 2015
Renkum, 24 februari 2015
Geacht College,
Wij maken ons zorgen over de verkeerssituatie m.b.t. de Van der Molenallee bij de zebra’s in
Doorwerth.

Op 12 mei 2014 heeft Suzanne Huibers, verslaggever regionaal dagblad, in een twitterbericht
geschreven, dat tijdens een gehouden spreekuur, georganiseerd door de redactie van de
Gelderlander in Doorwerth, veel inwoners hun zorgen uitspraken over het niet veilig kunnen
oversteken, dat automobilisten regelmatig doorrijden en er al ongelukken zijn ontstaan.
Op 26 januari 2015 ontvingen we een e-mailbericht van mevrouw Van Dijk, woonachtig aan
de Patrijzenlaan 40 te Doorwerth. Daarin staat inzake de zebra’s het volgende te lezen:
Ik zou U willen verzoeken om eens te kijken naar de verkeersveiligheid van de oversteekplaatsen aan de Van der Molenallee. Een kennis van me is 2 jaar geleden op de
oversteekplaats aangereden en kon daardoor meteen blijvend naar een verpleegtehuis!
Ik heb op 17 januari 2014 om 17.50 uur een aanrijding op de oversteekplaats gehad
waardoor ik mijn knie op drie plaatsen gebroken heb. Ik heb er nog steeds pijn aan! Enkele
weken geleden is er weer iemand op de oversteekplaats aangereden en moest per
ambulance naar een ziekenhuis worden gebracht.
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Resumerend komen wij op basis van berichten en met behulp van een inwoner uit
Doorwerth, die enkele weken de situatie geobserveerd heeft tot de conclusie, dat er sprake
is van een structureel probleem. De huidige situatie vraagt om een oplossing.
Op een vrij korte afstand van elkaar, liggen drie zebra's. Komende vanaf de Kievitsdel is de
eerste meteen voorbij het kruispunt voor het begin van het winkelcentrum. Hier valt op dat
een automobilist bij een bepaalde lichtval deze zebra onvoldoende ziet.
Dan liggen er twee zebra's bij het kruispunt aan het einde van het winkelcentrum net voor
de brandweerkazerne. Bij een van deze zebra's kom je als voetganger vanachter een dikke
boom te voorschijn. Na veel observeren komen wij eveneens tot de conclusie, dat de situatie
als onveilig kan worden beschouwd.
Ons voorstel is om de huidige zebra’s te laten vervallen. Leg een nieuwe duidelijke zebra aan
ongeveer in het midden tegenover het winkelcentrum. Daar bevindt zich ook de opstaphalte
van de lijn- en buurtbus. Dan kun je daarvandaan zowel links en rechts naar de ingang van
het winkelgebied. Het voordeel van de door ons bedoelde ligging is tevens, dat het van alle
kanten goed zichtbaar is, dat er geen al te grote hinderlijke schaduwpartijen zijn en men niet
afgeleid wordt door diverse kort na elkaar liggende zebra’s.
Erkent u het probleem van de geschetste verkeerssituatie? Zo ja, hoe ernstig omschrijft u het
probleem. Wat vindt u van ons omschreven voorstel? In hoeverre beschikt de politie over
gegevens m.b.t. ongevallen en hardrijders inzake de huidige drie zebra’s? Graag ontvangen
wij deze.
In afwachting,
vriendelijke groet, namens de fractie van de Partij Renkumse Dorpen, John Bartels.
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e-mailbericht van mevrouw Van Dijk d.d. 26-01-15
mevrouw Van Dijk, mevrouw Huibers, de heer Koelewijn (observant)
John Bartels
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