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Meldingen onveilige verkeerssituaties. 
Adressen van afzenders zijn (meestal) bij de Seniorenraad bekend. 
 
 

1. Europalaan – Tuunterstraat 
Een van de grote verkeersknelpunten in Winterswijk is de Europalaan bij de afslag naar de 
Tuunterstraat. Fietsers die vanaf het fietspad bij de Jumbo willen oversteken naar de Tuunterstraat, 
kunnen de drukke Europalaan  in twee etappes over via een vluchtheuvel. Maar die ruimte is erg 
klein en vaak staan daar groepjes wachtende fietsers. Vervolgens moeten ze dan officieel eerst 
rechtsaf het fietspad op en de Tuunterstraat oversteken om vervolgens via een rare kronkel linksaf 
het rechter fietspad van de op te rijden. En als ze  naar bijvoorbeeld de Welkoop of verderop de 
Kalverstraat willen, moeten ze de straat opnieuw oversteken. Daarom kiezen die fietsers vaak voor 
het linker fietspad waar ze echter tegenliggers tegemoet komen en intussen ook nog eens auto's 
moeten omzeilen die afslaan naar bandencentrum, Welkoop of tankstation. Of mag dat? Er staan 
geen borden of strepen. Gevaarlijk is het zeker, ook al omdat afslaande automobilisten die de 
fietsstrook moeten oversteken, soms niet bedacht zijn op fietsers uit twee richtingen. 
________________________________________________________________________________ 

 
2. Tuunterstraat – Handelscentrum 

Helemaal lastig wordt het als fietsers vanaf de Tuunterstraat naar de Action op het Handelscentrum 
willen. Dan is het eerst de drukke Europalaan over richting Jumbo, dan linksaf en vervolgens een 
eindje verderop, bij de drukke uitrit van de supermarkt, weer die vermaledijde Europalaan 
oversteken, en dan ook nog in één keer, 
________________________________________________________________________________ 

 
3. Rotonde Peperbus 

Neem de rotonde Peperbus, waar je als fietser vanaf de Groenloseweg de Meddosestraat in ook 
geen duidelijke rijstrook hebt en over een rare hobbel moet, wat 's winters heel gevaarlijk is. En dan 
moet je ook nog die gladde gootjes in de straat door. 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Vrachtverkeer Wooldstraat - Ratumsestraat. 

Ook de ontsluiting van het winkelcentrum voor vrachtverkeer is slecht geregeld. Lange 
vrachtwagens die de winkels in de Wooldstraat hebben bevoorraad, steken eerst het 
voetgangersgebied bij de Ratumsestraat over en wringen zich dan op het Weeninkpad door smalle 
bochten. 
________________________________________________________________________________ 

 
5. Voorrangsregels op onze rotondes 

De vaak vreemde voorrangsregels op onze rotondes worden ook regelmatig bij onze wethouder 
onder ogen gebracht. We zijn dan ook bijzonder blij met uw actie om de mensen op te roepen zich 
bij u te melden en zouden graag samen met u de handen ineen slaan om deze situaties aan te pakken. 
________________________________________________________________________________ 

 
6. B.H.Heldstraat – Vredenseweg 

 Als ik met mijn auto vanuit de B.H.Heldstraat linksaf de Vredenseweg op wil rijden, voelt het vaak 
aan als Russisch roulette. 
Er staan vaak links auto's of zelfs busjes geparkeerd  (voor de snackbar). 
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Ik kan dan echt niet zien of er van links auto's of fietsers aankomen en het voelt vaak doodeng om 
de Vredenseweg op te rijden. Gelukkig is het altijd nog goed gegaan, maar ik zal blij zijn als het 
daar overzichtelijker wordt. 
________________________________________________________________________________ 

 
7. Uitrit Albert Heijn – Dingstraat. 

Als je vanuit de uitrit van AH de Dingstraat op wilt rijden, heb je naar links erg weinig zicht op het 
verkeer in de Dingstraat, ik schat een meter of 15, voor verkeer op de fiets strook nog minder. 
 Daarom stond er altijd recht tegenover de uitrit een verkeersspiegel. Deze is eind vorig jaar 
weggehaald. Meerdere mensen hebben hier bij de Gemeente over geklaagd, tot op heden zonder 
resultaat. 
________________________________________________________________________________ 

 
8. Fietspad Rondweg – SKB ziekenhuis 

De oversteek per fiets, rolstoel, rollator etc naar het SKB ziekenhuis vanaf het fietspad naast de 
rondweg zou ik als erg gevaarlijk en onpraktisch willen bestempelen.  
Zelf sinds 2001 werkzaam in het SKB heb dit twee jaar geleden aangekaart bij de directeur destijds: 
Het SKB kan daar niets aan doen want de weg is van de provincie kreeg ik als antwoord. 
De oversteek dient vaak in twee etappes plaats te vinden, halverwege wachten vanwege de drukte. 
Deze "tussenstop" (vluchtheuvel) is ook dermate smal dat het achterspatbord en voorwiel van de 
fiets net niet worden aangetikt door de auto's en vrachtwagens. 
Overigens geldt hier een limiet van 50km/h. Op 'papier' ja.... 
________________________________________________________________________________ 

 
9. Kruispunt Singelweg – Vredenseweg – Vredensestraat. 

 -  Als automobilist de verkeerssituatie vanaf de Vredensestraat komende richting de Vredenseweg, 
hierbij heb je te maken met het feit dat fietsers voorrang hebben. Door de hoge begroeiing tussen de 
weg en het fietspad worden fietsers makkelijker over het hoofd gezien en naar mijn idee kan dit tot 
gevaarlijke situaties leiden. 
 -  Als fietser is de verkeerssituatie vanaf de Singelweg overstekend naar de Vredenseweg een zeer 
lastig punt: je moet je hoofd wel erg ver kunnen draaien, snel reageren en dan oversteken. 
Toen ik onze drie kinderen op en naast de fiets meegingen, vond ik de situatie nog gevaarlijker. Ik 
stapte altijd af, maar dan nog is dit een situatie waarin je alert en snel moet reageren, want als ze 
niet van de Singelweg de hoek omkomen, dan wel snel vanuit de Vredenseweg en kinderen zijn 
hierin kwetsbaar en reageren niet zo snel met het oversteken van een weg. 

 
 

10. Ratumsestraat vrachtwagens 
Ik woon inmiddels 16 jaar aan de Ratumsestraat en ik kan u zeggen de laatste jaren met steeds 
minder plezier, met name door de steeds maar toenemende geluidsoverlast. Ook de overlast 
van vrachtwagens is daar zondermeer één van (in mijn beleving vooral sinds de noordzijde 
van de markt horecaplein is geworden). 
Ik had eerder al meerdere opnames van vrachtwagens gemaakt met als doel ze naar de 
gemeente sturen, maar had dat tot nu toe nog niet gedaan omdat ik toch steeds het gevoel had 
dat ''er toch niets mee gedaan zou worden''. 
Naast dat het gevaarlijk is, is het voor ons als bewoners echt niet leuk meer onderhand: 
vrachtwagens staan gerust een kwartier of langer vlak voor ons balkon met ronkende motor 
(fijn, al dat stofhappen op de enige plek waar je buiten kunt zitten, en u zou mijn emmertje 
sop eens moeten zien als ik de ramen heb gelapt, het is gewoon gitzwart!!). Soms staan er wel 
drie vrachtwagens tegelijk (en dan heb ik het niet over de verkeersdrukte van de Markt 
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zaterdags), een heel GEVAARLIJKE situatie om elkaar te ''passeren'' en enorme herrie en 
stank voor ons! Natuurlijk ben ik wel eens naar een vrachtwagenchauffeur toegestapt of heb 
hem aangesproken vanaf m'n balkon met de vraag of ze de motor af wilden zetten. Soms doet 
men dat, maar ik heb even zo vaak een grote mond gekregen, of krijg als antwoord dat ze de 
motor niet uit kunnen zetten omdat de lading anders niet koel blijft. Nou, ga dan met je 
vrachtwagen op de Markt zelf staan denk ik dan, want daar moet de drank/etenswaar negen 
van de tien keer naartoe, maar de uitbaters willen de vrachtwagens natuurlijk niet in de buurt 
van hun terras hebben vermoed ik zo. ''Zij de lusten, wij de lasten'', heb ik weleens gezegd. Ik 
zou liever gisteren dan vandaag verhuizen, maar u weet natuurlijk ook wel dat er zo goed 
als geen betaalbare woningen meer zijn, zeker niet als je alleen bent of van één salaris moet 
leven. 
Ik wil mijn verhaal niet te lang maken. In ieder geval dacht ik dat bovenstaande zondermeer 
past binnen het onderwerp waar u nu mee bezig bent. 
________________________________________________________________________________ 

 

11. Trottoirs Anemoonstraat. 
In de nog in aanbouw zijnde Anemoonstraat is geen stoep. Langs de weg staan vaak auto’s 
geparkeerd, waardoor voor voetgangers en fietsers onveilige situaties ontstaan. Dit komt mede door 
een bocht, auto’s moeten weliswaar in het begin over een verkeersdrempel heen maar geven daarna 
weer gas en nemen dan de bocht te ruim. In het donker is het voor met name voetgangers (maar ook 
voor fietsers) ronduit onveilig, vooral omdat de weg ook tweerichting is. 
Wij hebben regelmatig een app gestuurd naar de gemeente en voorgesteld om een voetpad aan te 
leggen achter het er naastgelegen grasveld en kinderspeelplaats. 
Het verweer van de betrokken ambtenaar was dan, dat de wijk nog in ontwikkeling is, maar zo het 
zich nu laat aanzien  komt er helemaal geen stoep en wringt het verkeer zich door een smalle 
bochtige weg. 
Wij wonen aan de Leliestraat, een doorgaande weg, de Anemoonstraat staat haaks op onze straat, 
wij moeten dus regelmatig gebruik maken van de Anemoonstraat. 
  
Oplossingen: 
1. Eenrichtingverkeer. 
2. Herhalingsborden 30 km 
3. De straat zo inrichten dat te hoge snelheid niet mogelijk is. 
________________________________________________________________________________ 

   

12.   Weeninkpad 

Bij dezen willen wij u ook op een paar zeer onveilige verkeerssituaties wijzen. 
Na de herinrichting van het Weeninkpad bij Monuta tot woonerf zijn de verkeerssituaties 
verslechterd. De inrit op de Vredensestraat is versmald en de bochten verkleind. Twee 
personenauto's kunnen elkaar in de bochten nauwelijks passeren, daarnaast is er ook veel 
fietsverkeer. Moeten er eerst doden vallen voordat men de situatie aanpast? 
Door dit “woonerf” moeten de grootste trailers met oplegger naar de diverse winkels in de 
Wooldstraat en voor de cafe's op de Markt. 
Wekelijks zien we de grote wagens met oplegger van o.a. Zeeman, C&A, Heineken, Grolsch, 
Scapino en vele anderen door de smalle bochten wringen naar bovenstaande winkels maar ook DA. 
 
De oplossing zou zijn: maak er een fietsstraat van waar de auto's te gast zijn. Met een duidelijke 
rode markering op straat. 
________________________________________________________________________________ 
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13. Dingstraat trottoir 

Bij dezen willen wij u wijzen op een gevaarlijke situatie bij het zebrapad in de Dingstraat bij de 
Plus Supermarkt. 
Komende vanuit de Wooldstraat richting de Plusmarkt steekt men per rolstoel of scootmobiel over 
naar de Plusmarkt. Direct na het oversteken gaat men rechtsaf het trottoir op en komt als obstakel 
een lantaarnpaal en verkeersbord tegen. Het trottoir is daar veel te smal. Dus gaat men gedwongen 
weer de straat op. 

 
 
14. Willinkstraat – Wooldstraat – Spoorstraat 

Betreft: per fiets vanuit de Willinkstraat linksaf naar de Dingstraat of rechtsaf naar de Wooldstraat 
en dan naar links naar de Spoorstraat. 
Hier op deze stukjes mag men fietsen doch dit is voor de wandelaars niet duidelijk. Door te 
slalommen  tussen de wandelaars zoekt de fietser zijn weg. 
 
Oplossing: maak een rood gemarkeerde fietsstrook op dit stukje weg. Het schept duidelijkheid naar 
de fietser en wandelaars. 
________________________________________________________________________________  
 
15. Onze trottoirs in het dorp. 

Vele klachten kwamen binnen van vrijwilligers in de zorgcentra te Winterswijk. 
Als voorbeeld werd o.a. aangehaald een wandeling met een rolstoel vanaf de Pronsweide via de 
Morgenzonweg, Haitsma Mullierweg, Wilhelminastraat , Meddosestraat naar de Markt. 
Doordat alle trottoirs en opritten schuin aflopen is het ondoenlijk om redelijk op de trottoirs te 
wandelen zonden pijn in de schouder te krijgen door het constant moeten bijsturen van de rolstoel. 
Het gevolg is dat men op de weg gaat lopen hetgeen weer gevaarlijke situaties oplevert. 
Dezelfde klachten kwamen van de vrijwilligers van de Vredense Hof. Zij kunnen niet naar het dorp 
wandelen daar de trottoirs ongeschikt zijn. Zij wandelen nu in de achterliggende nieuwbouwwijk 
over de straat. 
De betreffende ambtenaren die gaan over de weg en trottoir aanleg zouden zelf eens moeten ervaren 
wat de schuine trottoirs betekenen voor zowel de rolstoel en haar begeleiders en voor de 
scootmobielen. 

 
 

16. Kruising Tuunterstraat, Gasthuisstraat, Jonenstraat, 
Schoolstraat. 
Een melding over de gevaarlijke kruising Tuunterstraat, Gashuisstraat, Jonenstraat, Schoolstraat. 
Probleem volgens melder: verkeer uit Gasthuisstraat (vanaf Boer Balink) verleent geen voorrang 
aan verkeer (fietsers) uit Tuunterstraat.

 
 

17. Vrachtverkeer en overlast in Ratumsestraat. 
- laden en lossen van vrachtwagens in Ratumsestraat; door uitbreiding van terrassen en kermissen in 
april en augustus is de overlast toegenomen. 
- het probleem van de stoepen aan de Morgenzonweg speelt even zeer aan de Vredenseweg; 
- melder ervaart de knelpunten van de Europalaan en Meddsoseweg ook als erg lastig. 
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18. Slecht zichtbare zebra’s. 
Zebrapaden die niet meer te herkennen zijn omdat ze niet worden onderhouden (bijv. bij rotonde 
Lidl). 

 
 
19. Onduidelijke voorrangsregelgeving zebra’s. 
Bij oversteken van rijbanen en bijbehorende fietspaden fietsstroken (bijv. bij Lidl). 

 
 
20. Voorrangsverschillen bij oversteekplaatsen voetgangers en 
fietsers. 
Zie bijvoorbeeld driesprong Gasthuisstraat – Misterweg. Hier liggen oversteekplaatsen voor fietsers 
en voetgangers naast elkaar: voetgangers hebben voorrang i.v.m. zebra’s, fietsers moeten het zelf 
maar uitzoeken. Gevolg: fietsers steken vaak over op zebra voor voetgangers …. 

 
 
21. Trottoirs in Leliestraat onbegaanbaar voor rolstoelen e.d. 
Verzorgers en vrijwilligers van de Pronsweide die met hun bewoners op woensdag naar de Markt 
willen, moeten over de straat lopen omdat de trottoirs te schuin zijn of bezet worden door auto’s die 
er halt op geparkeerd staan. 
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Oproep: meld gevaarlijke situaties in 
Winterswijks verkeer 

 
 50+-krant, 30 juli 2019  
Door Jan Ruesink 
De Seniorenraad Winterswijk slaat alarm over onveilige verkeerssituaties in Winterswijk. 
Op veel plekken is de voorrangssituatie onduidelijk, moeten fietsers drukke wegen over-
steken of wringen vrachtwagens zich tussen fietsers of het winkelende publiek. De raad 
doet nu een oproep aan het publiek om gevaarlijke of onwenselijke situaties te melden. 
Een van de grote verkeersknelpunten in Winterswijk is de Europalaan bij de afslag naar de 
Tuunterstraat. Fietsers die vanaf het fietspad bij de Jumbo willen oversteken naar de 
Tuunterstraat, kunnen de drukke Europalaan in twee etappes over via een vluchtheuvel. 
Maar die ruimte is erg klein en vaak staan daar al groepjes wachtende fietsers. Vervolgens 
moeten ze dan officieel eerst rechtsaf het fietspad op en de Tuunterstraat oversteken om 
vervolgens via een rare kronkel linksaf het rechter fietspad van de Tuunterstraat op te rij-
den. En als ze naar bijvoorbeeld de Welkoop of verderop de Kalverstraat willen, moeten 
ze de straat opnieuw oversteken. Daarom kiezen die fietsers vaak voor het linker fietspad, 
waar ze echter tegenliggers tegemoetkomen en intussen ook nog eens auto’s moeten om-
zeilen die afslaan naar bandencentrum, Welkoop of tankstation. Of het mag? Er staan 
geen borden of strepen.  Gevaarlijk is het zeker, ook al omdat de afslaande automobilisten 
die de fietsstrook moeten oversteken, soms niet bedacht zijn op fietsers uit twee richtin-
gen. 
Helemaal lastig wordt het als fietsers vanaf de Tuunterstraat naar de Action op het Han-
delscentrum willen. Dan is het: eerst de drukke Europalaan over richting Jumbo, dan 
linksaf en vervolgens een eindje verderop, bij de drukke uitrit van de supermarkt, weer die 
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vermaledijde Europalaan oversteken, en dan ook nog in één keer. 

 

De Seniorenraad noemt juist dit voorbeeld omdat hij er vaak klachten over hoort. “Maar je 
kunt de lijst veel langer maken. Neem de rotonde Peperbus, waar je als fietser vanaf de 
Groenloseweg de Meddosestraat in ook geen duidelijke rijstrook hebt en over een rare 
hobbel moet, wat ’s winters heel gevaarlijk is. En dan moet je ook nog die gladde gootjes 
in de straat door.” 
Vrachtverkeer 
Ook de ontsluiting van het winkelcentrum voor vrachtverkeer is volgens hem slecht gere-
geld. “Lange vrachtwagens die de winkels in de Wooldstraat hebben bevoorraad, steken 
eerst het voetgangersgebied bij de Ratumsestraat over en wringen zich dan op het Wee-
ninkpad door smalle bochten. Dat zou misschien opgelost kunnen worden door de ruimte 
die vrijkomt bij het verplaatsen van parkeerplaats de Blikbak, te gaan inrichten als draaicir-
kel voor vrachtwagens. Dan hebben het winkelend publiek en omwonenden er geen last 
meer van.” 
Onoverzichtelijk 
Hoe het komt dat Winterswijk zo’n hindernisbaan is voor veel verkeersdeelnemers? Siebe-
link: “In de eerste plaats komen er steeds meer kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals ou-
deren met een rollator of scootmobiel. Daarnaast zie je ook steeds meer nieuwe ver-
voersmiddelen als e-bikes, speed-pedelecs en allerlei steps. Dat maakt het er allemaal 
onoverzichtelijk en onvoorspelbaar op. Maar specifiek voor Winterswijk lijkt het er op dat 
alles moet wijken voor de Duitsers die hier komen winkelen. Zie op zaterdag als fietsende 
Winterswijker maar eens tussen al die verkeersstromen door te komen.” 
Melden 
De Seniorenraad wil nu dat Winterswijkers dit soort onveilige of onoverzichtelijke ver-
keerssituaties bij de raad melden, liefst met foto of tekening. “Dan gaan wij dat inventarise-
ren en overleggen aan instanties als gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Het kan gaan 
om wat je tegenkomt als wandelaar, scootmobielgebruiker, fietser, rolstoeler of automobi-
list, of je nu jong of oud bent. En het kan ook om smalle of schuine stoepjes gaan, want 
ook die zijn er hier veel.” 

Wie een gevaarlijke situatie wil melden, kan dat doen per brief aan de Seniorenraad 
Winterswijk, Leliestraat 43, 7101 CH Winterswijk of per e-mail 
naar seniorenraadwinterswijk@gmail.com, liefst met foto of situatieschets. 

Wethouder bekijkt rolstoelroute 

Een van de klachten van ouderen over het verkeer in Winterswijk betreft de route die rol-
stoelers moeten afleggen van verpleeghuis Pronsweide aan de Morgenzonweg naar het 
centrum. Op dat traject lopen veel stoepen schuin af en zijn er meerdere lastige stoep-af-
stoep-op hobbels te nemen. Op 12 september gaat wethouder Elvira Schepers die route 
bekijken samen met een afvaardiging van de werkgroep mobiliteit, veiligheid en woonom-
geving van de Seniorenraad.  



   8 
 

 

 

Foto’s: 

De Europalaan bij de afslag Tuunterstraat is voor overstekende fietsers geen pretje. 

Vanaf de rotonde Peperbus naar de Meddosestraat fietsen kan alleen over een gevaarlijke 
pukkel en het zebrapad. 

 

 


