
        
   

 
 

 
          

        
 

                 
          

 
 

           
          

 
         

         
            

  
             

          
          

         
        

           
         

           
            

       
 

    
 

   
 

  
  

 

Artikel 34-vragen naar aanleiding van ongeluk op kruising Sloeweg-Weyevlietweg met fatale afloop 
d.d. 26 december 2019 

Geacht college, 

Op Tweede Kerstdag 2019, donderdag 26-12-2019, vond een eenzijdig auto-ongeluk plaats op de 
kruising Weyevlietweg. Gevolg: een dodelijk slachtoffer en een (ernstig) gewond slachtoffer. 

NIET om ons politiek te profileren, maar omdat elk dodelijk slachtoffer er één te veel is, wil de SGP 
opnieuw aandacht vragen voor deze gevaarlijke kruising, door middel van het stellen van de 
volgende vragen: 

1. Komend vanaf de Sloebrug wordt door auto’s/motoren vaak te hard gereden. Heeft het 
college al nagedacht over mogelijkheden om bestuurders te attenderen op hun te hoge 
snelheid? 

2. Het plaatsen van een matrixbord die de snelheid van de bestuurders toont (gecombineerd 
met een blij of verdrietige smiley) zou een eenvoudige eerste oplossing zijn. Is het college 
bereid om zo’n matrixbord te plaatsen aan die kant van de Sloeweg waar men vanaf de 
Sloebrug Vlissingen in rijdt? 

3. Een Actibump (een stalen plaat in het wegdek die is verbonden aan een snelheidssensor en 6 
cm schuin naar beneden zakt wanneer men boven de maximum snelheid rijdt, zodat de 
bestuurder over een randje rijdt en zo gevoelig wordt geconfronteerd met zijn/haar te hoge 
snelheid) zou ook een goede methode kunnen zijn. Is het college bereid een Actibump te 
realiseren aan die kant van de Sloeweg waar men vanaf de Sloebrug Vlissingen in rijdt? 

4. Het vreselijke incident met dodelijke afloop van 26 december jl. was een eenzijdig incident. 
De bestuurder is tegen de betonnen rand van het fietstunneltje gebotst. Het regende 
behoorlijk op die bewuste dag. Op de Sloeweg, vlakbij dat tunneltje blijft vaak en veel water 
op het wegdek staan. Is het college bereid om het wegdek en de afwatering binnen korte tijd 
zodanig te repareren dat regenwater snel wordt afgevoerd? 

Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie SGP 
Lilian Janse-van der Weele 
Cor Tromp 




