SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college.
Onderwerp: verkeersinrichting Koolweg (kruispunt Burg.de Witstraat / Rembrandtstraat)

Elsloo, 16-07-2019

Als VVD Stein zijn wij voorstander van een veilige verkeersinrichting van onze wegen.
Inwoners hebben ons hun zorgen kenbaar gemaakt met betrekking tot de verkeersveiligheid van het
kruispunt gelegen op de Koolweg te Elsloo. Gelegen ter hoogte van de Burg. de Witstraat en
Rembrandtstraat.
In het jaar 2019 hebben er op dit kruispunt al meerdere verkeersongevallen plaats gevonden met en
zonder letsel.
Binnen de maanden mei en juni betrof dit op korte termijn zelfs een een viertal ongelukken.
Dit te weten op 17, 20 en 31 mei en het meest recent nog op 29 juni.
Veelal heeft dit te maken de hoge snelheid die er ter plekke in deze 30 kilometer zone gereden kan
en wordt. Maar ook deels door de parkeersituatie, waardoor het kruispunt onoverzichtelijk wordt.
Als fractie zijn wij er ons terdege van bewust dat er vanuit de gemeente naar de verkeersinrichting in
Elsloo gekeken is. Dit in samenwerking met de werkgroep verkeer van het Dorpsplatsform Elsloo. En
dat naar aanleiding van het verkeersarrangement er dan ook al een herinrichting voor de Koolweg
opgenomen is in het investeringsprogramma.
Deze staat echter gepland voor het jaar 2021 en waarbij de reconstructie van de achterliggende
rotonde Steinderweg-Koolweg bij de laatste bestuursrapportage verschoven is naar 2023.
Bewoners en omwonende uitten hun ernstige zorgen naar aanleiding van de recentelijke ongevallen
en vrezen een ongeval met noodlottige afloop voordat de voorgenomen herinrichting gaat
plaatsvinden. Zeker aangezien het kruispunt ook benut wordt door kwetsbare verkeersdeelnemers
als fietsers en voetgangers, waaronder ook schoolgaande kinderen.
Wij vragen dan ook aan verantwoordelijke portefeuillehouder of er mogelijkheden c.q. maatregelen
te treffen zijn om de verkeerssituatie ter plekke per direct veiliger te maken vooruitlopend op de
herinrichting in 2021?
Bijgevoegd treft u ter beeldvorming van enkele van de verkeersongevallen een foto aan welke een
verontruste aanwonende ons heeft laten toekomen.
Tot zover onze vragen,
In afwachting van uw beantwoording verblijvend,
VVD Stein, raadslid Frank Dassen

31 mei 2019

29 juni 2019

