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O. Wijnhoven

Geachte Peters,
Op 11 augustus 2017 heeft u 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 slecht
zicht op Oude Rijksweg Noord te Susteren .
Onderstaand treft u met opneming van uw inleiding onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Onze fractie is diverse malen benaderd door inwoners die klagen over het slechte uitzicht op
de Oude Rijksweg Noord, komende vanuit de Tiendschuur. Sinds de reconstructie van de
Oude Rijksweg Noord zijn er parkeervakken aangelegd langs deze weg. Op zich is dat prima,
maar doordat nu voertuigen in de vakken geparkeerd staan wordt het zicht voor
automobilisten hierdoor sterk gehinderd. Doordat er ook nog groenstroken met hagen
tussen de parkeervakken zijn aangelegd, wordt dit zicht alleen maar meer gehindert.
Automobilisten moeten op deze T-splitsing al stoppen voor het fietspad en hebben dan
helemaal geen zicht meer op de verkeerssituatie van de Oude Rijksweg Noord in beide
richtingen als alle parkeerplaatsen in gebruik zijn.
Wij denken dat dit probleem is op te lossen met het plaatsen van een 2-tal verkeersspiegels.
De automobilist kan hierdoor een veel beter zicht hebben, komende vanuit de Tiendschuur.
Wij stellen uw college dan ook de volgende vragen:
Vraag 1
Antwoord

Deelt uw college onze mening dat na de reconstructie van de Oude Rijksweg
Noord het verkeer komende vanuit de Tiendschuur minder zicht heeft op het
verkeer van deze weg?
Na de reconstructie van de Oude Rijksweg Noord hebben de gemeente en de
politie geen klachten ontvangen over slecht zicht op het verkeer op de Oude
Rijksweg Noord. Verder zijn geen ongevallen op dit kruispunt geregistreerd. Uit de
controle ter plaatse blijkt dat er voldoende zicht is op het verkeer op de Oude
Rijksweg Noord en hoeven er geen verkeersspiegels te worden geplaatst.
Miiaandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdai
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Vraag 2
Antwoord

Zou u onze voorgestelde oplossing willen overwegen en inpassen?
Zie antwoord 1.

Vraag 3
Antwoord

Wanneer zou u een oplossing voor dit probleem uitgevoerd hebben?
Zie antwoord 1.

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

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
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