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Beantwoording vraag art. 33 RvO

Telefoonnummer: 0475 - 478 478

C. Gulpen

Geachte heer Hendricks,
Op 1 november 2016 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
rotonde Kerkstraat-Prinsenbaan Koningsbosch.
Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan.
Vraag 1
Antwoord:
Vraag 2
Antwoord

Vraag 3

Bent u het met ons eens dat weginrichtingen zodanig moeten zijn dat ze niet
tot gevaarlijke situaties leiden?
Wij zijn het met u eens dat weginrichtingen zodanig moeten zijn dat ze niet tot
gevaarlijke situaties leiden.
Indien de overgang van de rotonde naar de Kapelaan Verdonschotstraat tot
de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort, welke maatregelen gaat u
dan treffen om te voorkomen dat er gevaar optreedt?
De overgang van de rotonde valt onder de verantwoordelijkheid van de Provincie.
Het college zal de klachten ten aanzien van de rotonde en de klachten over de
toegankelijkheid van de Provincie voor burgers met de Provincie bespreken. Het
resultaat van het overleg met de Provincie wordt na afloop aan alle betrokkenen
gecommuniceerd.

Antwoord

Welke stappen gaat u ondernemen om de provincie te overtuigen van
noodzakelijke aanpassingen, indien de afslag tot de verantwoordelijkheid van
de provincie behoort?
Zie antwoord 2.

Vraag 4
Antwoord

Op welke termijn verwacht u dat er aanpassingen worden gerealiseerd?
Zie antwoord 2.

Openingstijden: maandag 09:00-20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Paginal van2-515503

G e m e

Vraag 5
Antwoord
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Op welke manier gaat u de burgers op korte termijn informeren over
communicatie met de provincie met betrekking tot klachten over provinciale
wegen in het algemeen?
Zie antwoord 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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