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Geachte heer Schaddelee,
Het aantal verkeersongevallen in IJsselstein op de N210 in de bocht bij Westfort is de afgelopen tijd
schrikbarend hoog. Auto’s die de bocht niet kunnen houden en op de verkeerde weghelft of van de
weg raken. Er zijn helaas ook al dodelijke slachtoffers te betreuren. Er moet hier ingegrepen worden.
In de regionale uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid heeft de provincie Utrecht het
citaat opgenomen: “Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel”. Mede met deze uitspraak vragen wij
de provincie om een gedegen analyse van de verkeersveiligheid op dit deel van de N210 te maken en
om snel maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren..
Onveiligheid N210
De afgelopen jaren zijn er veel ongevallen gebeurd op de N210 in bovengenoemde bocht; vanaf 2017
16 ongevallen met materiële schade, 6 ongevallen met letselschade en in juni dit jaar het absolute
dieptepunt een dodelijk ongeval waarbij twee broers van 16 en 18 jaar uit Ijsselstein zijn omgekomen.
Dit ongeval zorgt voor veel onrust in onze stad. De discussie op digitale platforms is groot. Jongeren
zijn een petitie gestart om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op deze plek. De petitie is
inmiddels ruim 2.000 keer ondertekend. En bestuurders geven aan de N210 te mijden vanwege de
vele ongelukken aldaar. Zeker nu er na het dodelijke ongeval al weer zes ongevallen gebeurd zijn!
Ambtelijk overleg
De afgelopen maanden hebben wij al meerdere keren ambtelijk en bestuurlijk contact gehad over de
verkeersonveiligheid in de bocht van de N210. Daarin hebben wij ook de ernst en de noodzaak om
snel met maatregelen te komen besproken.
Begin oktober is op initiatief van de politie een ambtelijk overleg geweest tussen provincie, gemeente
en politie. Tijdens dit overleg bleek al snel dat de provincie niet bekend was met het aantal ongevallen
op deze locatie. De registratie van verkeersongevallen speelt hierin een belangrijke rol. De politie
heeft hier wel een goed beeld van en heeft dit inmiddels ook gedeeld met de provincie. Dit
gecombineerd met de gegevens van het meetpunt voor gereden snelheden op de N210 zijn de
uitgangspunten voor een goede analyse van de verkeersveiligheid in de bocht.
Tijdens het overleg zijn vooruitlopend hierop al veel opties besproken om de verkeersveiligheid te
verbeteren, zoals:
- Het invoeren van een adviessnelheid in de bocht. Deze actie is inmiddels uitgevoerd.
- Een flitspaal. Deze actie is inmiddels in gang gezet.
- Bochtschilden. Deze worden dit jaar (2021) nog geplaatst.
Eerste goede acties, maar er is meer nodig om de verkeersveiligheid in deze bocht te verbeteren.
Wachten op gepland groot onderhoud in 2023 is voor ons niet acceptabel.
De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

Bankrelatie BNG
NL79BNGH028.50.09.958
Bankrelatie RABO
NL83RABO0320.72.82.85

zaaknummer
blad 2 van

1069419
2

Laten we niet wachten op een volgend ernstig ongeval. Wij vragen u dringend maatregelen als een
bermverharding, een vangrail en misschien zelfs een fysieke rijbaanscheiding te onderzoeken. En wij
merken ook op dat er twijfels bestaan over de stroefheid van het wegdek omdat auto’s van de weg
raken en in de sloot belanden. Graag ook hier uw aandacht voor.

Samenvattend verzoeken wij u het volgende:
1. Zorg zo spoedig mogelijk voor een gedegen analyse van de verkeersveiligheid.
2. Presenteer een actieplan om de verkeersveiligheid in de bocht van de N210 te verbeteren.
3. Voer maatregelen op korte termijn uit en wacht niet tot het geplande groot onderhoud in 2023.
4. Communiceer met weggebruikers, inwoners van Ijsselstein, de gemeente en de politie over de
genomen en te nemen maatregelen die de verkeersveiligheid gaan verbeteren. Een onderdeel
hiervan is ook het voortzetten van het ambtelijk overleg.

In afwachting van uw reactie.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. W.M. van de Werken

mr. P.J.M. van Domburg

