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Fractie Lokaal Belang 
 

Geachte mevrouw Blankenburgh,  
 
U hebt schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van de Organisatieverorde-
ning van de gemeenteraad, over het keren op de Zelderseweg. Wij beantwoorden uw 
vragen als volgt.  
 
Vraag 1: Is het college op de hoogte van het bovengenoemde verkeersgedrag? 
 
Antwoord: Nee, wij hebben over het door u genoemde verkeersgedrag nooit een mel-
ding ontvangen. 
 
Vraag 2: Is het college bereid de situatie te bekijken en indien mogelijk, zo snel moge-
lijk een ‘F7-keerverbod’ te regelen? 

 
Antwoord: De Zelderseweg is in beheer bij de provincie Gelderland. Wij zullen uw brief 
ambtelijk doorgeleiden naar de provincie Gelderland met het verzoek na te gaan of uw 
brief aanleiding geeft tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen. 
 
Vraag 3: Ziet het college nog andere mogelijkheden om de doorstroming ter plaatse en 
rond de afslag naar de N301 te verbeteren? 
 
Antwoord: Wij zien zelf geen mogelijkheden op korte termijn. Wij zullen aan Rijkswater-
staat vragen om na te gaan of de afstelling van de toeritdosering nog enigszins verbe-
terd kan worden ten gunste van het verkeer vanaf de A30 en daarmee mogelijk ten 
nadele van het verkeer op de A1. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat wij hier geen 
hoge verwachtingen van hebben omdat de A1 in de spits ook vol staat. Dat levert im-
mers de twijfelachtige eer van de eerste plaats op de filelijst van de ANWB op. Voor 
een oplossing op lange termijn is onlangs de MIRT Verkenning A1/A30 gestart.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 


