
SCHRIFTELIJKE VRAGEN  
(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde) 
 

Echt-Susteren, 15-9-2014 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Echt-Susteren, 
 
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college: 
 
 
Onderwerp : Verkeersveiligheid Hoogstraat Slek 
 
 
Vragen en toelichting : 

1. Op 29 november 2012 wordt door RAinfra uit Valkenswaard , tijdens het verkeersspreekuur, 
een Quick-scan gepresenteerd over de verkeerssituatie op de Hoogstraat Slek. Dit naar 
aanleiding van klachten van bewoners van de Hoogstraat en de Fractie DES over de 
verkeersoverlast op de Hoogstraat. Marian Bruysten wordt als vertegenwoordiger van de 
bewoners uitgenodigd voor het verkeersspreekuur. Hoe hoog bedragen de kosten van het 
maken van deze Quick-scan door Rainfra? 
 

2. Door RAinfra wordt , na grondig onderzoek, geconstateerd dat de verkeerssituatie op de 
Hoogstraat onveilig is. Voor de aanpak van de knelpunten is de aandacht gericht op : 

 De aanpak van de snelheid  

 Het terugdringen c.q. weren van doorgaand vrachtverkeer 

 Het verbeteren van de parkeersituatie, rekening houdend met de voorzieningen voor de 
voetgangers. 

In het verkeerspreekuur op 18 februari 2013 , waarvoor Marian Bruysten wederom wordt 
uitgenodigd, worden de knelpunten besproken De politie is hierbij ook aanwezig en vertelt dat 
de Hoogstraat niet kan worden afgesloten  voor vrachtverkeer, omdat de verkeersbewegingen 
per dag ( 1750 motorvoertuigen per etmaal) onvoldoende zijn en ook omdat het achterland 
bereikbaar moet blijven. Op de Hoogstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km. per uur. Dat 
betekent dat er voor de snelheid en het terugdringen van het vrachtverkeer geen maatregelen 
getroffen worden. Vervolgens wordt aan een bureau opdracht gegeven , in overleg met de 
afdeling Groenbeheer, om een kleine herinrichting te ontwerpen om de parkeeroverlast, met 
name op het gedeelte tussen de beide Marktsingels, te beperken. Dit resulteert in het 
verplaatsen van een lantaarnpaal ter hoogte van huisnummer 47, twee extra parkeerplaatsen 
bij Eetcafé Knoben , en drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 52.  
Met deze boodschap gaat Marian Bruysten terug naar de bewoners. Hoe hoog zijn de kosten 
die gemaakt zijn door het Bureau dat opdracht heeft gekregen om een plan te ontwerpen?  
 

3. Op 3 juli 2013 krijgt Marian Bruysten een mail van de afdeling Leefomgeving waarin wordt 
medegedeeld dat de drie parkeerplaatsen t.h.v huisnummer 52 niet doorgaan i.v.m. de aanleg 
van een uitweg. Het bureau krijgt opdracht om de parkeerplaatsen in de nabije omgeving in te 
passen. Waarvan wij op 15 september 2014  bericht kregen dat er überhaupt geen extra 
parkeerplaatsen komen. Welk argument kan het College aanvoeren  dat ‘n verzoek van één 
bewoner voorrang heeft op het verbeteren van de verkeersveiligheid van een hele straat? Hoe 
legt u dat uit aan de bewoners?  
 

4. Op 25 juni 2013 wordt een Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een 
uitweg t.h.v. huisnummer 52. Is het College ervan op de hoogte dat het hier om een tweede 
uitweg gaat en dat het perceel al door een andere uitweg wordt ontsloten?  
 
 



5. Uit de in te dienen situatieschets en een foto van de bestaande situatie had moeten blijken dat 
het om een tweede uitweg ging.  Zijn bij de vergunningaanvraag een situatieschets van de 
gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie ingediend? 

 
6. In de Algemene Plaatselijke Verordening in Artikel 2.12 ‘Maken , veranderen van een uitweg’ is 

het verboden een uitweg te maken : 
b. indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats 
c. indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast 
d. indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat door een andere uitweg wordt 
ontsloten, en de aanleg van de tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats 
en het openbare groen. 
Aangezien de aangevraagde uitweg thv huisnummer 52 aan deze criteria voldoet zou het dus 
verboden moeten zijn om deze tweede uitweg te maken. Tevens ervan uitgaand dat er reeds 
eerder uitgewerkte plannen waren  om 5 extra parkeerplaatsen te realiseren ten einde de 
verkeersveiligheid op de Hoogstraat te verbeteren .  
Waarom verleent het College van B en W dan tóch een vergunning voor deze uitweg op 3 juli 
2013?  
 

7. Inmiddels zijn de 2 parkeerplaatsen bij Eetcafé Knoben gerealiseerd. Op onze vraag, via de 
Griffie, wanneer de overige 3 parkeerplaatsen worden aangelegd, kregen wij op 15 september 

j.l. via mail het volgende antwoord: “In een eerste schetsontwerp zijn 5 nieuwe 
parkeerplaatsen opgenomen. Bij de verdere uitwerking van het plan zijn 3 
parkeerplaatsen vanuit verkeersveiligheid en vanuit praktische beperkingen komen te 
vervallen. Deze worden op de destijds beoogde locatie niet gerealiseerd.” 
Aangezien er juist t.b.v. de verkeersveiligheid een plan is ontworpen om drie extra 
parkeerplaatsen aan te leggen, wat wordt er dan in hemelsnaam bedoeld met dat 
vanuit de verkeersveiligheid deze parkeerplaatsen komen te vervallen?? 

 
 
Wij steken onze teleurstelling over de gang van zaken niet onder stoelen of banken. De 
gemeente heeft onze fractie bij de ontwikkelingen betrokken. Wij hebben voortdurend 
contact gehad met de bewoners van de Hoogstraat. Bij vragen van een van de bewoners 
aan de gemeente werd er zelfs gevraagd om contact op te nemen met Marian Bruysten. 
Onvoorstelbaar !!   
Door dit besluit zijn we terug bij af. Het heeft de gemeente niet alleen  (hoeveel?) geld 
gekost, maar de onveilige situatie op de Hoogstraat blijft onveranderd. Wandelaars, fietsers 
en schoolgaande kinderen moeten maar zien dat ze niet van de weg worden gereden. 
Bovendien wordt de fractie DES op deze manier aardig te kijk gezet bij de bewoners. 
Tegen de gehele gang van zaken protesteren wij fel.  
 
 
We verwachten van U spoedig antwoord op onze vragen.  
 
 
 
Naam en handtekening van de indiener 
 
Marian Bruysten- van de Berg 
Democraten Echt-Susteren. 


