
 

 

PERSBERICHT                                             

 
Verdubbeling Europaweg:  

noodzaak voor IG&D Bedrijvig Doetinchem 
 

Verbreding van Europaweg en de verdere doorstroming via het traject Liemersweg-Energieweg-

Keppelseweg is een vereiste voor de nabije toekomst voor de economie van de stad zelf, haar 

centrumfunctie, haar ondernemers en de achterliggende regio aan de noord en westzijde van de 

stad. 

De Europaweg vervult een spilfunctie in de mobiliteit van en rondom de stad, het is dé ontsluitende 

verbinding tussen provinciale wegen N314-N317 en N316 en zorgt voor de aansluiting op A18-A3. 

Bovendien speelt de Europaweg een belangrijke rol bij de ontsluiting van de wijken  De Huet, 

Dichteren en Wijnbergen. De route Europaweg-Bedrijvenweg vormt de verbinding tussen de 

bedrijventerreinen Verheulsweide, Wijnbergen, De Huet en Keppelseweg. Het is ook de enige 

noord-zuid route voor het doorgaande vrachtverkeer om de Oude IJssel over te steken rijdende van 

en naar de Stedendriehoek. 

 

De suggestie van de voorzitters van de OVD en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Doetinchem 

naar aanleiding van vragen in de beeldvormende gemeenteraad van 17 oktober jl. om in het kader van 

bezuinigingskeuzes minder geld voor infra beschikbaar te stellen door uitstel van de verdubbeling van de 

Europaweg tendeert naar ‘de kop in het zand steken’. De voorzitters maken zich namens de 

centrumondernemers gerechtvaardigd zorgen over de bereikbaarheid van het centrum door de vele 

uitvoeringsprojecten en de financiële gevolgen daarvan  

voor centrumondernemers, onderschrijft ondernemersvereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem. 

 

Niettemin vindt IG&D uitstel van verdubbeling van de Europaweg geen goede zaak. De meeste 

uitvoeringsprojecten zijn op dat moment immers gereed. IG&D voert vanuit haar commissie Infrastructuur 

& Ruimtelijke Ordening structureel overleg met de wethouder Verkeer. Op die wijze houdt IG&D de lijnen 

met de gemeente kort om de hinder bij uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt te 

houden door constructief mee te denken voorafgaand en tijdens de uitvoering.  

IG&D komt niet alleen op voor de belangen van de bij haar aangesloten ondernemers maar denkt mee in 

breder verband. Zo komt zij ook op voor de veiligheid van het vele schoolgaande fietsverkeer in 

Doetinchem vanuit het project Veilige (school)fietsroutes. Vanuit dit project is samen met de middelbare 

scholen, de gemeente en Veilig Verkeer Nederland overleg gevoerd over de veilige (school)fietsroute 

tijdens de uitvoering van de reconstructie van de Liemersweg gelegen naast bedrijventerrein De Huet.  

 

Verbetering van de infrastructuur in relatie met de centrumfunctie van de gemeente Doetinchem is een 

kwestie van een vooruitziende blik en vergt een lang tijdspad. Er is al veel bereikt met de aanleg van de 

Oostelijke randweg, de Bedrijvenweg en Ruimzichtlaan.. Het historische knooppunt van provinciale wegen 

was immers door de expansie van de stad teniet gedaan en moest worden hersteld. Dit ging gepaard met 

heel veel discussie en verloren jaren.  

 

De mobiliteit van personen en het goederenvervoer zal de komende decennia 2020-2030 naar verwachting 

fors toenemen. De toename van de te verwachten congestie op de Europaweg in samenhang met een 

intensiever spoorweggebruik zal in dit licht op termijn ook een ondertunneling van het spoor noodzakelijk 

maken. Het is evident dat werkgevers het van groot belang vinden dat hun medewerkers veilig en op tijd 

op hun werk kunnen komen, dat zij op tijd bevoorraad worden en hun producten op tijd kunnen leveren. 



 

 

Het spreekt voor zich dat daarvoor goede regionale verbindingen nodig zijn, die aanhaken op de (inter) 

nationale hoofdwegenstructuur. Bereikbaarheid is een voorwaarde voor optimale bedrijfsvoering,  het 

draagt bij aan het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven én versterkt de centrumfunctie van de stad 

Doetinchem in de regio.  

 

IG&D vertegenwoordigt circa 750 ondernemers (industrie, groothandel, dienstverlening) en draagt zorg 

voor parkmanagement op zes bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem. 

 

Noot voor de redactie : 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marino Marlisa, voorzitter van de 

commissie Communicatie & Ledenwerving van IG&D Bedrijvig Doetinchem via 0314-200042.  
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