
 

 

Geachte voorzitter, 
 
Op 19 mei raakte een 17-jarige bewoonster uit Wijhe rond half 5 betrokken bij een ongeval op 
de Raalterweg ter hoogte van het medisch centrum. Zij kwam met de scooter van de Dijk rijden. 
Een automobiliste die dezelfde richting opreed, sloeg rechtsaf om naar de apotheek te gaan en 
heeft daarbij de scooterrijdster over het hoofd gezien. Met als gevolg een botsing waar de 17-
jarige scooterrijdster een gebroken pols en een gekneusde enkel aan overhield.  
Medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben direct na het ongeluk eerste hulp verleend. 
Volgens de huisarts was dit al het tweede ongeluk voor de deur van het medisch centrum sinds 
de opening van dit gebouw, half april. Als deze trend zich doorzet, betekent dit dat we per jaar 
tien tot twaalf ongelukken kunnen verwachten op dit onveilige stuk weg.  
 
De fractie van D66 vroeg al eerder om maatregelen om de Raalterweg tussen de Rijksstraatweg 
en de Omloop veiliger in te richten en staat daarbij niet alleen. Veel Wijhenaren, jong en oud 
ervaren de weg als onveilig. Na eerste klachten over de verkeersveiligheid moest de situatie 
volgens toenmalig wethouder Van den Berg ‘eerst maar eens bezien worden’ om te kijken of de 
klachten zouden aanhouden.  
 
Voorzitter, dat doen ze. Zowel de ouderenbonden in onze gemeente als Veilig Verkeer Nederland 
(VVN), dat de weg onderzocht, bestempelen deze als onveilig. De rijbaan moet door 
(brom)fietsers en (vracht)autoverkeer gedeeld worden. Dat maakt het veiligheidsgevoel er niet 
beter op. Ook de inrichting met verkeersdrempels en chicanes maakt de verkeersbeleving 
onoverzichtelijk. Metingen hebben uitgewezen dat het aantal verkeersbewegingen is gedaald, 
maar D66 vraagt zich af hoe recent deze cijfers zijn. In de beleving van veel Wijhenaren is de 
verkeersstroom sinds opening van het medisch centrum juist toegenomen.  
 
Voorzitter, bij de presentatie van het coalitieakkoord heeft het nieuwe college laten weten dat 
deze tijd om een daadkrachtig bestuur vraagt. Een bestuur dat luistert naar de bevolking, onder 
de titel ‘Doen wat nodig is’. De D66-fractie vraagt het college daarom die slogan om te zetten 
naar de praktijk en de Raalterweg veiliger te maken.   
De D66-fractie de volgende vragen: 
 

1. Is het college op de hoogte van de ongelukken in april en mei ter hoogte van het Medisch 
Centrum? 

2. Klopt het dat sinds de inrichting van de Raalterweg er veelvuldig kleine aanrijdingen zijn 
geweest waarbij straatmeubilair (metalen paaltjes en dergelijke) zijn kapotgereden 
door verkeersdeelnemers?  

3. Zo ja, wat zijn de totale kosten die gemoeid zijn bij het vervangen van dit straatmeubilair 
dat sinds de herinrichting van de Raalterweg als gevolg van een aanrijding vernield is? 

4. Klopt het dat de gemeente onlangs is overgestapt om het metalen straatmeubilair te 
vervangen door (goedkoper) kunststof varianten?  

5. Hoeveel klachten heeft de gemeente ontvangen over deze weg en zo ja: is er iets met 
deze klachten gedaan?  

6. Is het college op de hoogte van de aanbevelingen m.b.t. de inrichting van de Raalterweg 
uit het VVN-rapport? Zo ja, hoe gaat het college om met deze aanbevelingen? 

7. Hoe kijkt de gemeente terug op de doelstelling van de herinrichting van de Raalterweg, 
namelijk het scheiden van langzaam verkeer richting centrum en doorgaand verkeer? 

8. Hoe worden de verkeersstromen gemeten? Wordt hierin onderscheid gemaakt tussen 
snel en langzaam verkeer? 

 
 


