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O. Wijnhoven

Geachte heer Verberkt,
Op 14 maart 2018 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
uitbreiding van de parkeermogelijkheden in Susteren.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
In oktober 2017 heb ik van wethouder Ruijten schriftelijk antwoord mogen ontvangen over
de bereikbaarheid Caecilialaan / Benedictalaan te Susteren naar aanleiding van mijn
ingediende vragen ex-artikel 33 RvO. Ik ben op 11-01-2018 met wethouder Ruijten gaan
kijken naar de situatie. Hier hebben wij de wegafsluiting besproken op de Relindisstraat en
de parkeersituatie voor Kapittelhof te Susteren.Wij zijn overeengekomen dat de
wegafsluiting Relindisstraat blijft omdat verkeersdeskundigen dit de beste oplossing vinden.
Vervolgens zijn wij gaan kijken naar de parkeersituatie voor het Kapittelhof. Hier zijn 2 kort
parkeerstroken aangelegd en aan de zijde van het Kapittelhof een parkeerverbod. Uit de
praktijk blijkt dat taxi busjes aan de kant van Kapittelhof parkeren en de 'kort' parkeren
plaatsen worden gebruikt voor 'lang' parkeren.Hierdoor is de gehele wijk afgesloten voor
verkeer. Wij hebben de mogelijkheden besproken en u heeft toegezegd dat u de situatie zal
herzien. Een eventueel plan was kort parkeervakken te maken aan de kant van Kapittelhof en
aan de andere zijde vanaf het kruispunt tot aan de kruising Benedictalaan een
parkeerverbod in te stellen dmv borden en een gele streep op de stoep.
Huidige situatie:
De gemeente heeft nu bij de "oude" kort parkeervakken een bord bijgeplaatst dat hier ook
taxi's mogen parkeren. Ons inziens wordt te weinig gehandhaafd, waardoor de vakken altijd
bezet zijn en de taxibusjes nog steeds aan de kant van Kapittelhof parkeren.
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De wethouder gaf aan tijdens ons gesprek op 11-01-2018 dat borden niet
werken op de Relindisstraat en dat dat de reden is waarvoor gekozen is voor
een volledige wegafsluiting. Waarom wordt er dan nu wel gekozen voor een
klein wit bord en gaat de gemeente ervan uit dat dit wel werkt ?
Bij de Relindestraat is gekozen voor een volledige wegafsluiting om schade aan de
monumentale panden en tuinmuren te voorkomen. Bij Kapittelhof gaat het om het
verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming. In overleg met ZOwonen
hebben wij de functie van de laad- en losparkeerplaatsen uitgebreid voor het in- en
uitladen van personen. ZOwonen heeft haar bewoners geïnformeerd en zal toezien
op het juiste gebruik van de parkeerplaatsen. Deze lichte maatregelen moeten de
doorstroming en bereikbaarheid van de wijk verbeteren.
Een in-uitstapparkeerplaats aan de kant van Kapittelhof biedt meer veiligheid
voor de ouderen die daar wonen. Is de wethouder bereid deze te realiseren ?
Mochten de bovengenoemde afspraken met ZOwonen niet functioneren, dan
kunnen zwaardere verkeersmaatregelen worden bezien. Tot op heden heeft de
gemeente echter geen klachten ontvangen.
Zoja, zou dan een parkeerverbod aan de andere zijde geen overbodige luxe
zijn zodat de enige doorstroming van die wijk gegarandeerd is ?Het in en
uitstappen van ouderen al dan niet met hulpmiddelen vergt namelijk meer
tijd. Sommige mensen moeten ook nog eens naar de voordeur gebracht
worden.
Zie antwoord vraag 2.

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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