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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 28 mei 2017 heeft toenmalig raadslid Janssen ons op grond van artikel 33 van het Reglement
van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen
gesteld over verkeersveiligheid bij het Kruispunt K1-Haverterweg - Engelbertstrasse. Omdat de
heer Janssen inmiddels geen raadslid meer is, hebben wij ervoor gekozen de antwoorden op deze
vragen aan alle leden van de gemeenteraad toe te sturen. Onderstaand treft u de antwoorden op
deze vragen aan.
Inleiding
Recentelijk vond een dodelijk ongeluk plaats met een fietser op het kruispunt K1Haverterweg-Engelbertstrasse bij Nieuwstadt. Uit opmerkingen uit onze directe
omgeving maken we op dat ter plekke op de K1 veelvuldig te hard wordt gereden. We
maken ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid voor fietsers op dit specifieke
kruispunt en stellen de volgende vragen:
Vraag 1:

Antwoord:

Vraag 2:
Antwoord:

Bent u bereid in overleg te gaan met de Gemeinde Selfkant, danwel
Kreis Heinsberg, om de verkeersveiligheid van dit kruispunt te
verbeteren?
Naar aanleiding van het ongeval is een melding bij de Kreis Heinsberg
gemaakt. De Kreis is verantwoordelijk wegbeheerder en zij maken hun eigen
afwegingen inzake verkeersveiligheid.
Zo nee, waarom niet?
Zie antwoord 1.
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Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

'-drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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