SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde)
Elsloo 5-6-2017
Aan het college van B en W te Stein.
Geacht college
Met de nodige verbazing hebben wij kennis genomen van de werkzaamheden welke
momenteel in acht genomen worden aan de toch al niet al te verkeersvriendelijke rotonde
Steinderweg
Genoemde werkzaamheden hebben kennelijk te maken met voorgenomen halteplaats(en)
voor het busvervoer.
Nog los van het feit dat de gekozen locatie op zijn minst de verkeersveiligheid aldaar niet ten
goede komt, heeft het ons ook verbaasd dat men op die toch al onoverzichtelijke locatie een
bushalte gaat realiseren.
Wij mogen er van uit gaan dat er voor dit soort van werkzaamheden aan wegen, welke wij
in beheer en eigendom hebben, een aanleg vergunning noodzakelijk is van de zijde van de
gemeente. Heeft er overleg met de gemeente plaatsgevonden over deze naar onze mening
zeer omstreden locatie.
En de vraag die wij ons daarbij stellen is er voor deze werkzaamheden een vergunning
verstrekt door de gemeente, en heeft de gemeente zich daarbij ook in voldoende mate
gerealiseerd dat men daarmee tevens medewerking gegeven heeft voor het creëren van een
extra onveilige situatie ter plaatse.
Met name het zeer groot aantal verkeersbewegingen aldaar veroorzaken nu al extra
problemen, welke om een doelgerichte oplossing vraagt op korte termijn zeker als wij
daarbij in overweging nemen het met veel zorg en aandacht tot stand gekomen
verkeersarrangement Elsloo.
In dit breed opgezette en door vele inwoners ondersteunde en vastgestelde
verkeersarrangement Elsloo is bijzondere aandacht en zorg besteed aan de redelijk
onduidelijke en minder verkeersvriendelijke rotonde Michiel de Ruyterstraat – Steinderweg.
Terecht dat men deze rotonde binnen afzienbare tijd wil gaan reconstrueren en voorzien
van vier ipv van de huidige 3 takken toevoerwegen . Zodat er uiteindelijk een veiligere
verkeersafwikkeling kan gaan plaatsvinden.

Onze fractie is van mening dat men geen jaren meer moet wachtten met deze plannen maar
met de nodige voortvarendheid aan de slag zou moeten gaan om de huidige situatie te
verbeteren en daarin passen zeker niet de voorziene halteplaatsen .
Wij dringen er bij het college op aan dat men afziet van deze plannen ter voorkoming van
verdere verslechtering van de toch al onoverzichtelijke en verkeersonvriendelijke situatie.
En wachten met belangstelling de beantwoording af.
Namens de CMB fractie
Chantal Meijers raadslid

