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O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 28 september 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 de
verkeersveiligheid in het centrum van Echt.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Voor het centrum van Echt geldt een uitgebreid gebied ais 30 km zone. Naast bebording is
recente ook klinkerbestrating aangepast en voorzien van " 30 km". Vanuit
verkoersveiligheidsoogpunt een goede zaak. Toch kan de verkeersveiligheid nog verbeterd
worden volgens Lijst Samenwerking.
Vraag 1:
Antwoord.:

Vraag 2:

Antwoord.:

De 30 km zone zou aan herkenbaarheid winnen als aan het begin van de
toegangswegen " 30" op het wegdek wordt geschilderd, daar waar geen
klinkerbestrating aanwezig is. Is het college bereid dit alsnog te doen ?
In het kader van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan werkt het college
steeds aan het verbeteren van de herkenbaarheid van wegen en zal waar zij dit
noodzakelijk acht ook blijven doen.
De gemeente heeft vele wegen in het centrum heringericht en o.a. voorzien
van parkeervakken. Toch parkeren automobilisten niet alleen in de
parkeervakken maar langs de openbare weg of half op trottoir en half op de
weg. Het duidelijkste en meest logische zou zijn om alleen parkeren in de
vakken toe te staan (waarom deze dure voorzieningen realiseren als elders
parkeren ook wordt toegestaan ?) Is het college bereid om alleen parkeren in
de vakken te onderzoeken en in te voeren?
Het college wil het parkeren in de vakken in en rondom het centrum Echt niet
beperken tot alléén de parkeervakken, anders zijn er onvoldoende
parkeermogelijkheden voor onze inwoners, bezoekers en leveranciers. Ter hoogte
van parkeerverboden (zoals de Nieuwe Markt) is het verboden om buiten de
vakken te parkeren. Parkeren op het trottoir is ook verboden. Elders mag men.
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indien mogelijk en veilig, parkeren op de rijbaan. Daar waar zich excessen
voordoen zal het parkeren worden gereguleerd. Verder is het college gehouden
aan de wet om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen.
Vraag 3:

Antwoord.:

Parkeren op het trottoir is in elk geval niet toegestaan. Handhaving is daarbij
van groot belang, mede in verband met de veiligheid van de voetgangers en
mensen met een rollator. Controleert politie en/of BOA's in het centrum op
parkeergedrag en hoeveel boetes zijn er bijvoorbeeld in 2017 uitgeschreven
in het centrum van Echt voor fout parkeren?
De politie en de BOA's hebben veel handhavingstaken, waarbij de politie steeds
haar eigen afweging maakt. Beide controleren ook op foutparkeerders in de hele
gemeente en dus ook in het centrum van Echt. Dit heeft in 2017 geresulteerd in
circa 100 boetes voor fout parkeren.

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

uders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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