
Geachte raadsleden,      Dichteren 8-11-2019 

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor onze opmerkingen betreffende de 

verbreding van de europaweg. 

Wij hebben daarover een zienswijze ingediend welke door het college niet 

ontvankelijk is verklaard. Opvallend is dat geen enkele zienswijze een positieve 

reactie heeft gehad. 

De door ons gestelde voorstellen zijn beantwoord, maar in die beantwoording 

is ons iets opgevallen. Het gaat om de kruising Kilderseweg- Bedrijvenweg en 

Europaweg. Ons idee is om hier, in plaats van verkeerslichten, een grote 

rotonde te maken. Hiervoor is ruimte genoeg. Op vele plaatsen in Nederland 

gaat dit uitstekend, mits je zo’n rotonde goed uitvoert. De verbreding van de 

Europaweg heeft toch als doel om een snellere doorstroming te realiseren van 

de A18 naar Doetinchem en andersom! Ga je hier weer verkeerlichten plaatsen 

dan veranderd er niet veel. De verbreding wordt dan alleen maar een 

opvangbuffer. Het college gaat uit van een rapport dat is opgesteld door 

SWOCO. Dat is als leidraad gebruikt. In de beantwoording van onze zienswijze 

wordt hier naar verwezen met als beargumentering dat deze verkeerlichten 

een groene zone zouden kunnen gaan vormen met de verkeerslichten die 

geplaatst worden bij de op- en afritten van de A18. Echter staat in het rapport 

van SWOCO dat ze adviseren om bij de op- en afritten van de A18 rotondes te 

maken. Als je toch gebruik wil maken van zo’n advies moet je daar consequent 

in zijn!  

Wij willen de raad vragen om hier naar te kijken, want als later blijkt dat een 

rotonde toch beter is gaat er veel geld verloren.  

In de financiële verantwoording staat dat de provincie en andere partijen hier 

aan mee betalen. Heeft de raad dit gecontroleerd of die financiën al werkelijk 

zijn toegewezen? 

Het is gebleken dat tijdens de raadsvergadering van 7 nov. j.l. leden van de raad 

hebben aangegeven dat in de huidige situatie er filevorming van wel 45 

minuten plaatsvinden op de Europaweg. Wij vinden dit erg overdreven want 

dat vind je nog niet eens op de A12. Nu met de bezuinigingen vinden wij het 



vreemd dat de raad kiest voor stenen in plaats van mensen. De verbreding kan 

best wat later plaats vinden. 

 Helaas kunnen wij niet bij de beeldvormende raad aanwezig zijn en kunnen 

daarom niet gebruik maken van het spreekrecht. Daarom deze brief in de hoop 

dat u de moeite neemt om hem mee te nemen in uw uiteindelijke beslissing. 

Vriendelijke groeten namens: 

Naam briefschrijver 

Kilderseweg ……., Doetinchem.  
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