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O. Wijnhoven

Geachte heer Verberkt,
Op 11 oktober 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 hinder
door een boom op de parkeerplaats voor de brandweerkazerne van Susteren.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Voor de Brandweerkazerne in Susteren staat op de uitrukparkeerplaats een boom. Deze
parkeerplaats is bedoeld voor gealarmeerd brandweerpersoneel die met gepaste spoed naar
de kazerne komen. Deze boom staat precies in het midden van de parkeerplaats en daarbij
ontstaat hinder om de auto te parkeren. Hierbij zijn al incidenten geweest waarbij er schade
is ontstaan aan auto's van gealarmeerd brandweerpersoneel. Daarbij ontstaat dan ook meer
parkeerplek waardoor bij een grotere opkomst geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de
parkeerplaats tegenover bij de sporthal. Men M vraagt het college :
Vraag:

Antwoord:

Wil het college zich inspannen om deze boom te verwijderen zodat
gealarmeerd brandweerpersoneel beter gebruik kan maken van de
parkeerplaats. Mijn inziens zou dit het straatbeeld niet dusdanig veranderen
waardoor omwonende er last van zouden krijgen.
Betreffende boom is als waardevolle boom opgenomen in de bomennota en maakt
onderdeel uit van de groene plint aldaar. Er zijn geen klachten bekend die door de
huurder, in deze Veiligheidsregio Limburg- Noord, zouden zijn gesignaleerd ten
aanzien van dit probleem. Daarnaast heeft gealarmeerd brandweerpersoneel, ons
inziens, zowel aan de voor- als achterzijde van de kazerne, alsook in de directe
nabijheid van de kazerne (P-plaats Sporthal) voldoende mogelijkheden om te
parkeren en hierdoor tijdig uit te kunnen rukken. Het college is dan ook van mening
dat er geen zwaarwegende argumenten zijn om het verwijderen van deze boom te
rechtvaardigen.

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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Op groncl 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

thouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

l

drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester
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