
      

 
 
Aan het college van B&W van Echt Susteren 
Nieuwe markt 55 
6101 CV Echt 
 
 
 
 

Betreft: vragen art.37 RvO betreffende diverse knelpunten aan de Koestraat te Koningsbosch 
 
 
Susteren, 15-4-2014 
 
 
Geacht College, 
 
Als DES-fractie willen wij graag een aantal zaken onder de aandacht brengen die betrekking hebben op de 
Koestraat in Koningsbosch. Specifiek hebben wij de volgende  vragen aan het college : 
 
1. Diverse bomen aan de Koestraat hebben behoefte aan een onderhoudsbeurt. Diverse uitgegroeide 

takken kunnen voor overlast gaan zorgen. Op onderstaande foto’s A en B ziet u 2 bomen bij 
huisnummer 51 die naar beneden sterk aan het uitgroeien zijn. Dit in tegenstelling tot foto C. Wij willen 
u verzoeken om hier de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 

A  B C 



2. Ook hebben ons klachten bereikt m.b.t. de geplaatste lantaarnpalen die hinderlijk in de weg staan voor 
zowel voetgangers als bij het parkeren van voertuigen. Op onderstaande foto A(huisnummer 47) ziet u 
hoe de lantaarnpaal is geplaatst op een andere afstand van het wegdek dan de erachter geplaatste 
lantaarnpaal. Door de geparkeerde auto wordt de voetganger gedwongen om uit te wijken naar het 
wegdek. Als de lantaarnpaal op dezelfde afstand wordt geplaatst als de er achterliggende, is dit 
probleem opgelost. Overigens is deze paal volgens de omwonenden in afwijking geplaatst van de 
oorspronkelijke tekening. Wij willen u verzoeken de betreffende lantaarnpalen te laten herplaatsen 
zodat ze geen hinder meer opleveren.  
 

3. Op onderstaande foto B(huisnummer 51) kunt u zien dat de lantaarnpaal ook op te korte afstand van het 
wegdek  en daarnaast in het midden van de parkeerstrook is geplaats, die daarom niet meer te gebruiken 
is. Ook deze paal is niet conform tekening geplaatst. Oorspronkelijk zou deze gepland zijn direct naast 
het plantvak van de ernaast liggende boom zoals dit elders in de straat ook het geval is. 
Ook hier willen wij uw college verzoeken om de lantaarnpaal zodanig te herplaatsen dat de 
parkeerplaats is te gebruiken en er geen hinder is voor de voetgangers.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Har Peters,        
 
Fractie Democraten Echt Susteren.  


