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V. Bongaerts

Geachte heer Verberkt,
Op 26 september 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 de
bereikbaarheid van Susteren.
Onderstaand treft u met opneming van uw inleiding onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Ik heb van diverse bewoners van de Caecilialaan en Benedictalaan te Susteren
klachten gekregen over de bereikbaarheid van hun buurt. Sinds enkele weken is de
Relindisstraat richting Salvatorplein afgesloten. Doordat de aansluiting
Relindisstraat/op de pas ook is afgesloten bij het brugje is de gehele buurt afhankelijk
van de Abdijlaan richting Molenveldweg. Het betreft een 30 km zone waarbij aan beide
zijden van de weg geparkeerd mag worden. De doorgang voor grotere voertuigen
(vrachtauto's, campers en ook de hulpdiensten) hebben moeite om de buurtte
bereiken. Regelmatig komt het voor dat er voor Kapitelhof geparkeerd is waardoor de
gehele doorgang geblokkeerd is. Mijn vraag is voor de wethouder:
Vraag 1
Antwoord

Hoe is het mogelijk dat een volledige buurt bereikbaar moet zijn van één
kant?
De Relindisstraat is altijd een éénrichtingsstraat geweest. De Caecilialaan en
Benedictalaan zijn hierdoor van één zijde bereikbaar, met uitzondering van de
hulpdiensten. In de nieuwe situatie, met de afsluiting van de Relindisstraat, is hier
niets aan veranderd.

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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Vraag 2
Antwoord
Vraag 3
Antwoord

|^Echt-Susteren

Bereikbaarheid wellicht verbeteren door aan één zijde van de weg te parkeren
in de straten?
Wij zijn de nieuwe verkeerssituatie aan het monitoren. Op basis van die gegevens
zullen wij, indien nodig, aanvullende maatregelen nemen.
Paaltje weghalen naar op de Pas ? Waardoor er weer een weg ontstaat, die
niet zo krap is als de Relindisstraat, naar mij mening kan dat prima omdat de
weg nu ook niet is afgesloten voor verkeer.
Het viaduct en de weg Op De Pas zijn niet geschikt voor alle motorvoertuigen.
Vandaar dat deze alleen toegankelijk is voor fietsers en aanwonenden.

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

burg^ieeste
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