THEMA - Ongeval De Meernbrug

'Bloemen en knuffels spraken boekdelen'
moet je stoppen en sta je half op de
weg waar de auto's weer gaan
rijden. Ook bij de Jumbo zijn soms
gevaarlijke situaties, met auto's die
het parkeerterrein verlaten. Dus ik
hoop dat er geen ongelukken meer
gebeuren, maar ik vrees het ergste.
Bloemen op de plek waar Ilias om het
leven kwam.
MARNIX SCHMIDT

'Ik leef mee met de ouders en de
chauffeur'
Geachte heer Postma/Beste Max,
Tja, ik vind 't bijzonder respectvol
en sympathiek om kort na het
dodelijke ongeval van Ilias el
Aghzaoui op de Rijksstraatweg de
zaak te sluiten (AD/UN 26-6). De
bloemen en knuffels op de stoep bij
de halte spraken boekdelen. Ik leef
met de ouders en de chauffeur
mee, opdat zij niet alleen staan in
hun intense verdriet.
Frank van As, Utrecht.
Het is wachten op het volgende
ongeval
Het is wachten op het volgende
ongeval. Als ik mijn kleinzoon naar
de Drie Koningenschool breng, zie
ik regelmatig gevaarlijke situaties
op de Meerdijk. We fietsen dan
vanuit de Van Zuilenstraat naar de
Meerndijk. Mijn kleinzoon gaat het
liefste op zijn eigen fiets, maar vaak
breng ik hem, terwijl hij achter op
mijn fiets zit. Omdat er vaak
gevaarlijke situaties bij het
verkeerslicht zijn. Heel veel ouders
met kleine kinderen op fietsjes
maken hier gebruik van.

E. Sturkenboom, Utrecht.
Situatie alleen maar gevaarlijker
geworden
Donderdag 25 juni overleed Ilias,
een 12-jarig jongetje uit onze buurt,
bij de Meernbrug. De eerste dagen
na zo'n tragisch ongeluk past
eigenlijk louter medeleven. Door
alle bewoners werd al geruime tijd
gevreesd voor een ernstig ongeluk
bij de Meernbrug. De aanpassingen
en verbeteringen aan de brug zijn
slechts cosmetisch van aard en zijn
absoluut geen oplossing gebleken
voor het vele verkeer dat dagelijks
dit kruispunt passeert. Sterker nog,
de situatie is alleen maar
gevaarlijker geworden door van de
Zandweg een kamikazestrook,
pardon een fietsstraat, te maken.
Nu gaat de gemeente Utrecht de
situatie weer opnieuw bekijken. Ik
vrees dat dit weer leidt tot
vuistdikke rapporten, maar vooral
tot uitstel van actie. Jacco Zwerver,
De Meern.

Het verkeer staat vaak vast en dan
moeten we tussen de auto's door
om aan de overkant op de
parallelweg te komen. Dan hebben
we het volgende probleem: ook
daar rijden heel veel fietsers. Dus
© AD

maandag 06 juli 2015

Pagina 19 (1)

