
Open brief aan Gelderse provinciale commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie en Staten. 

Toename zwaar verkeer door Babberich en Ringbaan Oost onacceptabel. 

Het college van B&W- en de gemeenteraad van Zevenaar, Lindus, Dorpsraad Babberich en 

vele anderen maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie in Dorpsstraat te Babberich 

en de Ringbaan Oost te Zevenaar.  Daarover is veelvuldig van gedachten gewisseld met 

Provinciale Staten Gelderland. Inzet is altijd geweest: doortrekking van het Witte Kruis op 

het wegennet van 7Poort zodat zwaar vrachtverkeer niet meer door de Dorpsstraat of 

Ringbaan hoeft om op de A12 te komen.  

Destijds is er nut en noodzaak discussie gevoerd. Uitkomst: nut was er wel maar noodzaak 
niet. Daar dachten de inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar toch echt anders over. 
Inmiddels is de situatie drastisch gewijzigd en veel slechter geworden. Vrachtverkeer 
zwaarder dan 2300 kg mag niet meer door de Smidtstrasse in Elten en daardoor 
verslechterde de situatie in Babberich en op de Ringbaan snel. Inmiddels kan iedereen zien 
of dagelijks aan den lijve ondervinden dat de toename van zwaar vrachtverkeer gigantisch 
en onacceptabel is.  

Ook het bedrijfsleven maakt zich daarover grote zorgen. Het was daarom ook dat Lindus zich 
op 18 september jl. in het mobiliteitsoverleg van de ondernemers in Centraal Gelderland 
nadrukkelijk sterk maakte voor de doortrekking Witte Kruis. 

Woensdag  30 oktober staat e.e.a. op de agenda van provinciale commissie Mobiliteit, 

Innovatie en Economie. Daarbij is aangegeven dat de informatiebladen zijn geactualiseerd. 

Dat is niet juist immers  op het infoblad van de Witte Kruis wordt geen melding gemaakt dat 

er vanaf eind juli 2013 geen vrachtverkeer meer mag door Elten. Ook niet dat hierdoor 

sprake is van een onacceptabele toename van het vrachtverkeer door Babberich en  

Ringbaan Oost. Dit maakt de verkeerssituatie ter plaatse totaal onveilig. 

Al met al is het zo dat de problemen die men in Elten heeft opgelost nu zijn verplaatst naar 

onze regio. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! Na de zomervakantie werd duidelijk dat het 

in de ochtend- en avondspits een drama is Zevenaar uit te komen. Hier heeft de toename 

van het zware vrachtverkeer zeker mee te maken. Het kan toch niet zo zijn dat de politiek 

lijdzaam toeziet hoe de situatie sterk verslechterd en op de oversteekplaatsen van 

schoolgaande kinderen het ongeval risico toeneemt.  

Destijds heeft de regio meegewerkt aan de komst van de Betuwelijn die van (inter) nationaal 

belang was. De Betuwelijn ligt er maar het kan niet waar zijn dat nu we onze partners van 

destijds nodig hebben deze niet thuis geven! Het is daarom ook dat wij de Staten 

nadrukkelijk vragen zich in te zetten voor de doortrekking Witte Kruis. De belangen voor 

onze inwoners en het bedrijfsleven zijn hierbij groot. 
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