
Beste gemeenteraad,  
 
Jongstleden 2 augustus 2021 zijn wij in uw gemeente komen wonen en wel in Vogelswerf, Heukelum. 
Het is rustig, er is veel natuur, en alles is netjes onderhouden. Kortom wij zijn bijzonder blij om deel uit 
te maken van deze gemeenschap, op één uitzondering na; het verkeer op de wegen in de directe 
omgeving van ons huis ervaren wij als gevaarlijk.  
Wij hebben op 18 Oktober 2021 een zoon gekregen welke hier hopelijk mag opgroeien, spelen, en naar 
school mag gaan, en wij maken ons hier dus veel zorgen over. 
 
Het is ons opgevallen dat de Zuiderlingedijk, en aansluitend de Nieuwe Zuiderlingedijk, beide voorzien 
zijn van een bijzonder groot aantal snelheidsbeperkende voorzieningen. Deze zijn goed onderhouden, 
en bijzonder effectief, wij zijn hier dan ook blij mee. Echter zijn al deze voorzieningen verdeeld over de 
volledige lengte van deze weg, maar zijn er bijzonder weinig geplaatst tussen de kruising van de 
Nieuwe Zuiderlingedijk en de Appeldijk, en het gemaal Broekse Sluis. 
 
De Spijkse Kweldijk parallel aan dit gedeelte van de zuiderlingedijk is relatief verkeersluw. Het grootste 
gedeelte van het verkeer is bestemmingsverkeer en rijdt rustig. Dit schept een vals gevoel van 
veiligheid bij kinderen en dieren die zich met regelmaat op de weg begeven om te spelen. U begrijpt 
dat de gebruikers zo nu en dan overvallen worden door een weggebruiker welke zich niet bewust is 
van deze andere weggebruikers in dit woongebied, en zich in dit gebied bedient van de toegestane 
60km per uur of zelfs nog meer!  
 
Op de Zuiderlingedijk bevindt zich een drempel op de kruising naar de Molenweg, de eerstvolgende 
drempel richting het oosten bevindt zich pas na de driesprong met de Spijkse Kweldijk. Dit nodigt de 
agressieve bestuurder uit om precies over het gedeelte waar alle woningen zich bevinden de snelheid 
op te voeren tot ruim boven de maximaal toegestane snelheid. Bestuurders welke van de Spijkse 
Kweldijk de dijk op willen rijden, en voor de hardrijders van de Zuiderlingedijk van rechts komen, krijgen 
daar vaak geen voorrang.  
Voor schoolgaande kinderen welke daar de dijk op fietsen kunnen de hardrijders als een ware 
verrassing tevoorschijn komen. Om het drukke verkeer op de Zuiderlingedijk te vermijden kiezen veel 
schoolgaande kinderen op dit moment om inderdaad de Spijkse Kweldijk te volgen tot dit specifieke 
punt. Ook wandelaars mijden de Zuiderlingedijk op dit specifieke stuk, en kiezen de Spijkse Kweldijk, 
om het verkeer uit de weg te gaan. 
 
Ten slotte is er de kruising met de Appeldijk. Wanneer deze vanuit het oosten benaderd wordt is het 
verkeer van rechts volledig aan het zicht onttrokken. Verkeer van rechts wordt vaak niet gezien, en 
krijgt dus ook zelden voorrang. De drempel die direct aan het westen van deze kruising ligt is laag, met 
als gevolg dat hardrijders vanaf het westen hier vaak geen voorrang geven aan fietsverkeer wat linksaf 
wil slaan. 
 
Al deze situaties gezamenlijk maken dat wij de verkeerssituatie hier als niet veilig ervaren, en ons bij 
voorbaat zorgen maken over onze eigen veiligheid, de veiligheid van onze huisdieren, en vooral de 
veiligheid van ons eigen kindje en de kinderen hier uit de buurt.  
Ook de jeugd uit Heukelum en Asperen welke in Gorinchem naar school gaan, maakt veel gebruik van 
deze weg op de fiets. Zij worden regelmatig met zeer hoge snelheid ingehaald. Sommige auto's en 
motoren rijden harder dan 100km/u!  
 
Asverspringers of een snelheidscontrole zou een welkome verbetering zijn op de zuiderlingedijk, 
samen met zware verkeersdrempels op de Spijkse Kweldijk. Graag attendeer ik u op de noodzaak om 
de Spijkse Kweldijk ook aan te pakken wanneer de Zuiderlingedijk wordt verbeterd, om sluipverkeer te 
voorkomen! 
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Het is ons bekend dat de buurtschap hier reeds meerdere malen bij de gemeente Lingewaal bot heeft 
gevangen bij een verzoek tot verbetering van de veiligheid. Wij hopen ten zeerste dat de huidige 
gemeenteraad deze situatie in heroverweging neemt, en het belang van de kleine inwoners zwaar laat 
wegen. 
 
Hoogachtend, 
Gegevens inwoners bekend bij de griffie 


