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Vragen aan het College namens de Stadspartij 23-11-2022 

 
 
 
 

 
Ongevallen (kruispunt) Fabrieksgracht e/o Ruyghweg 

 
 
 

Geachte college, 
 

N.a.v. de vele ongelukken op het kruispunt Fabrieksgracht-Ruyghweg maken wij, maar ook delen in 

de samenleving, onszelf toch ernstig zorgen. Dit is september jongstleden gebleken, maar ook in 

buurtonderzoeken over de Visbuurt door onze partij kwam dit sterk naar voren. Hierom hebben wij 

ook zelf een klein technisch onderzoek gestart waarom wij denken dat er zoveel ongelukken 

plaatsvinden. Onze doelstelling is verbetering van de situatie op dit kruispunt, daarom voorzien we 

onze schriftelijke vragen ook van een gedeelte met analyse potentiële vereiste verbeteringen; deze 

kan het college en de ondersteunende ambtenaren mogelijk helpen met extra inzicht en/of ideeën 

voor verbeteringen, graag dit zien als feedback. Hierom de volgende schriftelijke vragen: 
 

1.   Welke plannen zijn er nu en/of wat is het college van plan voor het kruispunt fabrieksgracht- 

Ruyghweg om dit kruispunt te verbeteren c.q. verkeersveiliger te maken? 

2.   Omdat er op de Fabrieksgracht ook recentelijk nog een dodelijk ongeluk heeft 

plaatsgevonden en er daar nu een woonwijk in aanbouw is de volgende vraag: Welke 

plannen zijn er nu en/of wat is het college van plan voor de fabrieksgracht om deze nog 

veiliger te maken? 

3.   Indien er plannen zijn, zien wij deze zo snel als mogelijk uitgevoerd gezien er vaak ongevallen 

plaatsvinden, dus indien er plannen zijn, per wanneer worden deze plannen uitgevoerd? 

4.   Welke tijdelijke maatregelen zou het college gezien de vele incidenten nu al kunnen nemen 

om de veiligheid te verbeteren voor weggebruikers op dit kruispunt en de Fabrieksgracht? 
 
 
 

We zien uw beantwoording graag en zo spoedig als mogelijk tegemoet, uiteraard binnen de daarvoor 

geldende termijnen en procedures; we begrijpen ook dat het niet een eenvoudig op te lossen 

probleem zal zijn. In de ‘Analyse Potentiële vereiste verbeteringen’ proberen we ook de ernst aan te 

geven van de situatie en te laten zien waarom wij denken dat het er vaak fout gaat en de ambtelijke 

ondersteuning op ideeën te brengen. Ook zenden wij als bijlage ons buurtonderzoek visbuurt (blz.9) 

mee, waarmee we gedeeltelijk aantonen dat de situatie echt noodzaak heeft. We hopen ook op uw 

begrip voor de ernst, gezien de hoeveelheid ongevallen en de graad van de ongevallen en de 

maatschappelijke onrust moet ons inziens dit kruispunt echt verbeterd worden. 

 

 

Namens de Fractie van de Stadspartij Den Helder 
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