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Betreft: “Inspraak beeldvormende raad” aangaande het ontwerp bestemmingsplan 

Winkelcentrum De Bongerd - 2020 (gemeente Doetinchem) agendapunt 1 

 

Geachte gemeenteraadsleden, 

 

Naar aanleiding van de brief met bijlagen over de behandeling van het bestemmingsplan  

Winkelcentrum De Bongerd – 2021 in de raadsbijeenkomst van 15 april 2021, reageren wij. 

 

Hierbij maak ik, mede namens diverse medebewoners van onze wijk De Huet (vanuit een 

rondvraag in de Bastinglaan, Blokhuislaan en Henri Dunantlaan), onze aanvullende zienswijze 

over het bestemmingsplan Winkelcentrum De Bongerd -2020 kenbaar. 

 

1. In de geschetste plannen kiest de gemeente Doetinchem ervoor om de 

verkeersveiligheid voor (schoolgaande) fietsers ter hoogte van het kruispunt 

Plattenbrugstraat-Blokhuislaan NIET mee te nemen of te waarborgen, maar wel die van 

de voetgangers. 

 

2. De gegeven reactie op onze zienswijze 10.1 en deels 10.2 over de verkeersveiligheid en 

verkeerintensiteit, waarin gerefereerd wordt naar onderzoek 2021 (bijlage 16) stelt dat 

de nieuwe situatie bij het kruispunt Plattenburgstraat - Blokhuislaan geen knelpunten 

zal opleveren, is ons inziens tegenstrijdig met de resultaten van onderzoek 2021 (zie 

bijlage 16). 

 

o Uit de resultaten van onderzoek 2021 (zie bijlage 16 pagina 5/12 en 6/12) valt te 
concluderen dat de oversteekbaarheid van het kruispunt Plattenburgstraat -Blokhuislaan in 
de huidige situatie (6800 mvt/etm) “matig” genoemd mag worden en in de nieuwe situatie 
(bij 8.100 mvt/etm) zelfs “slecht”. Dit volgens de normering van onderzoek (zie bijlage 16 
pagina  9-12).  
 

o In het onderzoek 2021 (zie bijlage 16, paragraaf 2) is, op verzoek van de gemeente 
Doetinchem, gekeken naar de verkeersveiligheid in relatie tot het laden en lossen bij de 
nieuwe supermarkt gekeken. De verkeersveiligheid van de voetgangers en fietser van het 
kruispunt Plattenbrugstraat-Blokhuislaan wordt niet onderzocht.  

 
o In paragraaf 2 staat: om de veiligheid van de fietsers te waarborgen ten plaatse van de 

nieuwe in- en uitrit van de expeditie van de AH moet een aantal maatregelen worden 
genomen om te voorkomen dat fietsers in de dode hoek van de vrachtwagen komen.   
 
Dit is overgenomen van het politie advies (zie bijlage 14) waarin ook wordt vermeld dat door 
de hoeveelheid verkeersbewegingen op de rijbaan van de Plattenburgstraat de kans bestaat 
op het niet tijdig waarnemen van fietsers op de plaats waar deze weg een verbinding heeft 
met het overige wegennet. Hier wordt in punt 3 nader ingegaan. 
  

 



3. Voor de gemeenteraadsleden die niet bekend zijn met het kruispunt Plattenburgstraat – 
Blokhuislaan, zie onderstaande afbeelding 1 en 2 

 

 
Afbeelding (google maps d.d. 14-04-2021): 2 Kruispunt Blokhuislaan – Plattenburgstraat  fietsoversteek 

ligt schuin aan de overkant) 

 

 

Afbeelding (google maps d.d. 12-04-2021): 1 Kruispunt Blokhuislaan – Plattenburgstraat (aan de 

rechterzijde zien we de fietsoversteek, linkerzijde de Blokhuislaan) 

   
o In (bijlage 16) paragraaf 2 staat dat er aantal maatregelen moeten worden genomen om de 

veiligheid van de fietsers te waarborgen. Dit om te voorkomen dat fietsers in de dode hoek 
van de vrachtwagen komen. Dit wordt tevens geadviseerd door de politie. Waarom wordt 
dan de oversteek van de (schoolgaande) fietsers niet meegenomen?  

o De (jonge) fietsers die over willen steken, kunnen ongezien in de dode hoek van een 
wachtende vrachtwagen of auto komen, wachtend tot het tegemoet komend verkeer 
voorbij is, om dan voorbij te zijn….     
 

4. De bijna dagelijkse (gevaarlijke) praktijkervaringen van buurtbewoners op het kruispunt 

Blokhuislaan-Plattenburgstraat, zoals aangegeven in onze zienswijze en bekend bij de 

gemeente, worden in de huidige situatie al gezien als matige / slechte 

oversteekbaarheid. 

 



 

 

Wij verzoeken u tot nader onderzoek naar de veiligheid van het kruispunt Plattenburgstraat en 

Blokhuislaan alvorens u overgaat tot stemming en vaststelling van het bestemmingsplan 

Winkelcentrum De Bongerd -2020. 

 

Wij stellen voor dat een afvaardiging van gemeentelijke verkeerskundigen, VVN, 

verkeerskundigen van de politie en van onze buurt, de verkeerssituatie ter plekke gaat 

beoordelen en op basis hiervan met mitigerende maatregelen binnen het plan komt, zodat de 

verkeersveiligheid voor de overstekende wijkbewoners geborgd is. 

 

Ik ga er vanuit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Namens meerdere bewoners van de wijk, 


