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Geachte Raad, 

Met deze brandbrief willen wij uw aandacht vestigen op de ontstane problematiek van het vele 

onaanvaardbare sluipverkeer in, wat eens was, onze mooie woonwijk Helpman. Het water staat ons 

aan de lippen!  

Met de sluiting van de op- en afritten bij het Sterrebos en het Winschoterdiep, het invoeren van 

eenrichtingsverkeer op de Helperbrink en sinds anderhalf jaar de opening van de Helperzoomtunnel is 

er een onaanvaardbare toename van verkeer in onze straten/buurt. Door het vervallen van deze op- en 

afritten vindt ook het verkeer dat daar gebruik van maakte nu zijn weg door de Helperzoomtunnel.  

Bewoners hebben daarover al meerdere klachten ingediend. Een deel uit een klachtbrief: “Wat gaat er 

zoal door De Savornin Lohmanlaan: vrachtwagens, busjes/bestelwagens en personenauto’s in allerlei 

soorten en maten en vele met aanhanger, bouwverkeer, landbouwwerktuigen, “sirene”verkeer 

(ambulance, brandweer, politie), gemeentelijke voertuigen, stadsbus, motoren en scooters. Fietsers en 

bakfietsen komen hierdoor in het nauw”. De toename van gemotoriseerd verkeer is veel te groot voor 

het gebruik van een buurtstraat. Dit is onveilig/gevaarlijk voor fietsers, schoolgaande kinderen en 

wandelaars. Er is sprake van geluids- en stankoverlast. 

Onze wijk zoals zij was, is niet meer als zodanig herkenbaar. En dat geldt dus ook allemaal voor de 

Goeman Borgesiuslaan.  

Als groep zijn we nu bijna een jaar in gesprek met de gemeente. Dat heeft tot nu toe nog niet tot 

oplossingen geleid. De communicatie verloopt nu ook niet naar wens. Op 7 september jl. hebben wij 

een bijeenkomst gehad met de project- en gebiedsmanager waarbij uit het verslag blijkt dat onze 

opmerkingen niet zijn meegenomen. Ook een vervolgbijeenkomst is er niet gekomen. We worden niet 

serieus genomen.  

Wel werden we verblijd met een uitnodiging op 8 november voor een informatiebijeenkomst over de 

tijdelijke sluiting van het Julianaplein. De boodschap daar was dat er nog meer verkeer door onze 

straten zal rijden. Onze mooie woonwijk is al verworden tot een transportwijk en de overlast van 

sluipverkeer is voor ons al onaanvaardbaar, nog meer is de grens gepasseerd. Overlast, veiligheid en 

gezondheid worden met voeten getreden. De door het college benoemde kernpunt leefbaarheid is ver 

te zoeken. 

Blijkbaar had u, als Raad, al moeilijkheden voorzien. Op 8 oktober 2013 heeft u een motie 

Helperzoomtunnel aangenomen waarin u als mening uitspreekt dat “Sluipverkeer door de 

Helperzoomtunnel moet worden voorkomen” en het college verzoekt: “Te zijner tijd te 

monitoren of de Helperzoomtunnel wordt gebruikt door sluipverkeer en indien dat het geval is 

aanvullende maatregelen te treffen”. 
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Dat moment was er al en is nu door de afsluiting van het Julianaplein nog actueler. Wij vragen u dan 

ook uw rol als democratisch gekozen Raad op u te nemen en het college van B&W eraan te herinneren 

dat zij de plicht hebben uw besluiten uit te voeren en aanvullende maatregelen te nemen. Niet op lange 

termijn, maar op (zeer) korte termijn. 

Wij rekenen op uw voortvarendheid en zijn uiteraard bereid een toelichting te geven aan de 

verkeersraadsleden van de diverse fracties. 

Met vriendelijke groet, 

namens de verkeersgroep 

 

Bijlage: Raadsbesluit 8 oktober 2013 

CC. Wethouder Ph. Broeksma
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