
 
 

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 

 

Betreft: de verkeerssituatie op de Noordsingel tussen de Parklaan en de 

Sportlaan. 

 

Middelburg, 9 februari 2018. 

 

Geacht college, 

Wij vragen u aandacht voor het volgende. 

Sinds enige tijd is eenrichtingsverkeer ingesteld op de Noordsingel vanaf de 

Parklaan tot (en richting) de Sportlaan  

Wij hebben er begrip voor dat daarmee verkeersdeelnemers voor problemen 

worden geplaatst. Het is niet eenvoudig om toch de bestemming te bereiken, dat 

zien wij ook wel. Temeer daar er onvoldoende verkeersborden zijn aangebracht 

welke een alternatieve route aanwijzen en/ of markeren. 

Geen enkel begrip hebben wij echter voor de automobilisten die massaal en 

kennelijk met alle gemak van de wereld tegen het ingestelde eenrichtingsverkeer 

inrijden en het inrijverbod dus totaal negeren. 

Wij hebben deze afgelopen week elke dag overdag steeksproefgewijs per uur 

tussen de tien en de veertig automobilisten geteld (afhankelijk van het tijdstip) 

die tegen het ingestelde eenrichtingsverkeer inrijden, waarvan sommige zelfs 

met opgeheven middelvinger richting hen tegemoetkomende voetgangers en 

fietsers en ook nog  fors slalommend als ze een andere auto tegenkomen. 

De politie handhaaft wel op dit verkeershufterig gedrag ( want anders kunnen en 

willen we dit gedrag niet noemen) maar kennelijk volstrekt onvoldoende, gelet 

op het aantal door ons geconstateerde overtredingen.  

Fietsers en voetgangers richting Parklaan (die het ingestelde eenrichtingsverkeer 

immers mogen negeren) kunnen na enkele tientallen meters nog wel gebruik 

maken van de (afgezette) rechterweghelft (al oogt ook dat niet bepaald veilig). 

Dat is voor fietsers die richting Sportlaan fietsen  niet mogelijk en ook 

voetgangers hebben in beide richtingen weinig ruimte om zich in veiligheid te 

brengen 

Het aantal levensgevaarlijke situaties per dag is daarmee legio en het is eigenlijk 

een wonder dat er nog geen (ernstige laat staan dodelijke) ongelukken zijn 

gebeurd.  

Deze situatie moet naar onze overtuiging zo snel mogelijk tot een einde worden 

gebracht. 



Wij wensen dan ook niet te wachten tot het college hier eindelijk eens actie 

onderneemt.  

Wij vragen u nu om onmiddellijke actie. 

Ten eerste dient het verkeer zo spoedig mogelijk tijdiger, beter en duidelijker 

omgeleid te worden. Nu keren veel auto's op de kruising Noordsingel/Sportlaan 

en ook dat veroorzaakt vaak gevaarlijke situaties. 

Ten tweede dient het college met onmiddellijke ingang de politie te verzoeken 

of op te dragen om hier veel en veel intensiever te gaan handhaven. 

Ten derde vragen wij het college om zo spoedig mogelijk aanvullende 

verkeersmaatregelen te nemen welke het aantal levensgevaarlijke situaties 

drastisch terugbrengt. 

Tenslotte verzoeken wij het college om alles in het werk te stellen om de 

werkzaamheden welke dit eenrichtingsverkeer noodzakelijk maken, zo snel 

mogelijk af te (laten) ronden zodat er weer tweerichtingsverkeer mogelijk is. 

 

Wij zullen deze brief agenderen voor de commissie Ruimte van 26 februari a.s. 

Wij willen dan in ieder geval van het college weten welke maatregelen er   

getroffen zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de fractie van de Lokale Partij Middelburg, 

Piet Kraan, fractievoorzitter. 

 
 


