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Geachte heer Peters, 

Op 25 juni 2014 heeft u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de 
beantwoording van artikel 37-vragen inzake aandachtspunten Slek van september 2013. 

Onderstaand treft u ons antwoord op uw vraag aan. 

Vraag: Als DES-fractie willen wij u graag attenderen op uw toezegging in de brief met 
kenmerk 279709 inzake aandachtspunten Slek van bijna 1 jaar geleden. Als antwoord op 
vraag 5 geeft u ons(destijds Algemeen Belang) te kennen; 

"Op 2 september is met de heer Knoben van café/broodjesbar El Knobo overleg gevoerd 
over de onveilige situatie. Gezamenlijk zijn wij tot een oplossing gekomen, die bestaat uit 
het plaatsen van extra houten afzetpalen ter bescherming van het terras, al dan niet 
begeleid met een (fraaie) haag. Uitvoering van deze maatregelen zijn onderdeel van de 
herinrichtingsplannen Hoogstraat-Marktsingel te Slek die bestaan uit verkeerskundige- en 
cultuurtechnische aanpassingen. Uitvoering hiervan staat gepland vooreind 2013." 

Helaas moeten wij constateren dat tot op heden nog steeds geen uitvoering heeft 
plaatsgevonden. Hoe is dit mogelijk? 

Antwoord: Door een aantal onzekerheden in de voorbereidingsfase heeft het plan vertraging 
opgelopen. Medio april bent u over de plannen verder geïnformeerd, en heeft het plan ter inzage 
gelegen. In week 26 is gestart met de civiele aanpassingen Pastoor Cramerstraat-Hoogstraat-
Marktsingel. De verwachting is dat deze in week 28, inclusief het aanbrengen van extra 
beschermingspalen voor het terras "El Knobo", Hoogstraat zijn afgerond. In het najaar 2014 zal 
vervolgens de groenrenovatie worden uitgevoerd. Er zal daarbij geen haag worden aangebracht bij 
"El Knobo", dit in verband met de verkeersveiligheid / uitzicht hoek Marktsingel-Hoogstraat. 

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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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 wethptiders van Echt-Susteren, 

5. G.W.T. van Balkom 
secretaris 
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