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O. Wijnhoven

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 28 mei 2017 heeft toenmalig raadslid Janssen, fractie Groen Links, 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 Kruispunt N276-Hoogstraat-Ruijtersweg. Gelet op zijn vertrek als
raadslid, zenden wij het antwoord op deze vragen toe aan alle leden van de gemeenteraad.
Onderstaand treft u met opneming van de inleiding onze antwoorden op de gestelde vragen aan.
Inleiding
Recentelijk vonden twee ongelukken met een fietser plaats op het kruispunt N276Hoogstraat-Ruijtersweg bij Slek. Op 31 januari 2017 betrof het een dodelijk ongeluk en op 26
mei Jl. werd weer een fietser geschept. We maken ons ernstig zorgen over de
verkeersveiligheid voor fietsers op dit specifieke kruispunt en stellen de volgende vragen:
Vraag 1

Antwoord

Bent u recentelijk met de provincie in overleg om de verkeersveiligheid van
dit kruispunt te verbeteren. Zo nee, waarom niet? Bent u bereidt om nu
alsnog zo snel mogelijk in overleg te treden met de provincie over dit
specifieke kruispunt?
Wij hebben met de Provincie over de verkeersonveiligheid op de Provinciale wegen
gesproken. Het gaat hierbij om provinciale wegen waar de gemeente geen
maatregelen mag uitvoeren. Naar aanleiding van dit overleg gaat de Provincie een
onderzoek uitvoeren en naar verwachting zal dit onderzoek eind dit jaar worden
afgerond. De uitkomsten van het onderzoek worden door de Provincie met de
gemeente Echt-Susteren overlegd en mogelijke maatregelen worden daarna
gepland.

Vraag 2
Antwoord

Zo ja, wat werd besloten tijdens het overleg?
Zie antwoord 1.

Vraag 3
Antwoord

Op welke termijn wordt de maatregel uitgevoerd indien hiertoe besloten is?
Zie antwoord 1.

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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Vraag 4

Wat kan en wil de gemeente op korte termijn zélf al realiseren?

Antwoord

Zie antwoord 1.

Vraag 5
Antwoord

Wat kan de provincie op korte termijn realiseren, volgens het college?
Zie antwoord 1.

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'

ouders van Echt-Susteren,

essels

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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