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C. Gulpen

Geachte heer Peters,
Op 20 februari 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
parkeren rondom landgoed Hommelheide. Wij hebben u hierover op 31 maart een tussenbericht
verzonden. Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen
aan.
Inleiding
Dagelijks staan er voertuigen met voornamelijk buitenlandse kentekens geparkeerd
rondom de ingang van Landgoed Hommelheide. Deze voertuigen zijn eigendom van
gasten(arbeidsmigranten) die verblijven op Landgoed Hommelheide. Deze voertuigen
staan geparkeerd in de berm naast de toegangsweg(Weg naar Assendonk) en ook
regelmatig op het gedeelte dat gestremd is voor gemotoriseerd verkeer. Het
weggedeelte vanaf de Hommelweg tot aan de ingang van het landgoed is ook niet
verlicht, wat de veiligheid niet bevordert. Onze fractie is van mening dat voertuigen van
gasten van Landgoed Hommelheide moeten kunnen parkeren op het eigen terrein.
Indien uw gemeente toestaat dat er geparkeerd mag worden in de berm, dan dienen
hiervoor infrastructurele voorzieningen te worden getroffen.
Wij stellen uw college dan ook de volgende vragen:
Vraag 1
Antwoord
Vraag 2
Antwoord

Deelt uw college onze mening dat voertuigen van gasten van Landgoed
Hommelheide op het eigen terrein dienen te parkeren en niet in de
bermen langs de wegen?
Ja, die mening deelt het college.
Welke maatregelen neemt u om deze situatie op te heffen en wanneer
neemt u ze?
Met de beheerder van Hommelheide, de politie en Boa's is overleg gevoerd, hoe de
overlast van in de berm geparkeerde auto's door gasten van het park op te lossen.
In overleg met de politie is reeds waarschuwend opgetreden. Dit heeft inmiddels
geleid tot een forse afname van de parkeeroverlast. Door Boa's en politie wordt de
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situatie in de gaten gehouden en waar nodig zal er verbaliserend worden
opgetreden. Daarnaast is momenteel een beleidsnotitie over de huisvesting van
arbeidsmigranten in voorbereiding. Overeenkomstig de notitie zal er, na vaststelling,
een regeling worden opgesteld voor de arbeidsmigranten die thans op
Hommelheide verblijven. Daarbij zullen ook aspecten met betrekking tot parkeren
worden meegenomen.
Vraag 3
Antwoord

Is uw college bereid om langs dit gedeelte van de Weg naar
Assendonk(vanaf Hommelweg tot aan ingang landgoed) adequate
verlichting aan te brengen, zodat de veiligheid verbeterd wordt?
Het beleid is er op gericht om langs dit soort wegen in het buitengebied slechts
oriëntatieverlichting toe te passen. Aanbrengen van extra openbare verlichting past
niet binnen het huidige beleid. Zolang er geen passende oplossing is, zal tegen in
de berm geparkeerde auto's, handhavend worden opgetreden.

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

df». v W.
burgemeester
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