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Beste leden van de raad, 

Graag richten wij, als buurtbewoners van de Eemskanaal zuidzijde te Lageland (GN), het 
woord tot u.  
Met deze brief willen we aandacht vragen voor de zeer onveilige verkeerssituatie die zich in 
onze straat dagelijks voordoet, en die gaandeweg de jaren in ernst is toegenomen.  

Na 10 jaar van praten, erkennen en onderzoeken (in samenwerking met zowel de 
gemeente Slochteren, Veilig Verkeer Nederland als de gemeente Groningen), wordt het 
naar onze mening nu tijd voor daden in termen van beleid.  

Wij kijken uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 



Buurtbewoners 
Eemskanaal Zuidzijde 

B&W van de Gemeente Groningen 
t.a.v. dhr. Broeksma
Postbus 30026
9700 RM  Groningen
E-mail: meerstad-noord@groningen.nl

Lageland, 8 november 2021 

Betreft:  Zeer onveilige verkeerssituatie Eemskanaal zuidzijde Lageland (GN) 

Geachte leden van de Raad, 

Graag richten wij, als buurtbewoners van de Eemskanaal zuidzijde te Lageland (GN), het woord tot u. Met 
deze brief willen we aandacht vragen voor de zeer onveilige verkeerssituatie die zich in onze straat dagelijks 
voordoet, en die gaandeweg de jaren in ernst is toegenomen. Deze ernst heeft voornamelijk te maken met 
het veel te hard rijden, het agressieve (rij)gedrag, het gebruik van de weg als sluiproute, de slechte 
verlichting, de onverharde berm, maar ook de beperkte breedte van de weg. Dit alles zorgt voor vele net-
niet ongelukken.  

We zijn ons ervan bewust dat het probleem van onze weg bekend is binnen de gemeente (en zelfs bij de 
wethouder). We spreken sinds 2011 met diverse ambtenaren van de gemeente over de situatie. Daarin is 
duidelijk van gemeentezijde aangegeven dat er geen twijfel is over de situatie. 
De verkeersrapporten uit 2012, 2017 en 2019 over een acuut onveilige situatie op onze weg (vooral voor 
fietsers) liegen er niet om en worden onderstreept door de gemeente. En nu het wrange: de Gemeente, de 
"Driehoek", de vertegenwoordiging van de nooddiensten komen nu in een impasse, waarbij de situatie nu 
het 10e jaar ingaat en onveranderd blijft. Sterker nog, de gemeente neemt maatregelen na ongevallen die 
juist dit weggedrag stimuleren (verharden van bermen, plaatsen van extra borden in de bocht). Het risico 
op overlijden is, ook naar onze mening, erg groot. Het is zelfs een wonder hoe vaak het wel goed gaat. 

Om die reden hopen we dat de raad zich, in het kader van het Meerjarenprogramma Verkeer en Veiligheid, 
wil buigen over de verkeersveiligheid van onze weg. Na 10 jaar van praten, erkennen en studeren wordt 
het nu tijd voor daden in termen van beleid. De bewoners groeit de situatie boven het hoofd; we voelen 
ons machteloos in een situatie waarin het probleem helder is en erkend wordt, maar waarin wij alleen 
blijven staan met het probleem. 
 Natuurlijk zijn wij als bewoners van harte bereid om de raad alle beschikbare informatie te verschaffen en/
of eventueel toe te lichten, over wat er al voor acties zijn ondernomen door onszelf, in samenwerking met 
veilig verkeer Nederland en de gemeenten Slochteren en Groningen. 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 


