
 

 

 

Vragenhalfuurtje 10 december 2019 
 

Onderwerp: Onveilige kruising Ladonkseweg – Kruisbroeksestraat  
 

Geacht College, 
 

Iedereen kent ondertussen de kruising Ladonkseweg – Kruisbroeksestraat 
wel. Met de huidige verkeerssituatie is het onduidelijk en gevaarlijk voor 

weggebruikers. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Er 
gebeuren teveel ongelukken op die kruising waardoor het een beruchte 

kruising is. De kruising is in 2014 gewijzigd van voorrangssituatie en er is 
toen ook meteen rood asfalt aangebracht.  

 
Op 25 en 28 november zijn er in eenzelfde week weer twee ongelukken 

gebeurd. Eén ongeluk was zeer ernstig en daar was zelf een 

traumahelikopter voor opgeroepen. Het gaat dus niet enkel om 
blikschade. Dit kan en mag niet vaker gebeuren. Extra attendering op de 

voorrangssituatie is op ons verzoek in 2015 uitgevoerd maar opruwen van 
het rode asfalt nog niet. Dit rode asfalt is met name glad bij hoge 

luchtvochtigheid (regen, mist) en bij deze weersomstandigheden hebben 
de ongelukken ook plaatsgevonden. Hoe kan het zo zijn dat er in theorie 

geen probleem is, maar in de praktijk het zo vaak raak is?  
 

Naar aanleiding van bovenstaande stellen wij u graag de volgende vragen: 
 

1. Bent u bekend met het aantal ongevallen op genoemde locatie? 
2. Wat zouden de redenen kunnen zijn dat hier zo vaak iets gaande is? 

3. Bent u bereid om het rode asfalt op te ruwen tegen de gladheid? 
4. Bent u bereid andere maatregelen te treffen om het aantal 

ongelukken terug te dringen?  

 
Voor BALANS is verkeersveiligheid een belangrijk punt, vandaar dat wij 

onze zorgen met u delen over deze onveilige kruising, welke ons inziens 
praktisch te verbeteren is. We moeten er samen alles aan doen om voor 

onze (kwetsbare) verkeersdeelnemers hier een optimaal veilige weg van 
te maken.  

 
Hoogachtend, 
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