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Geacht raadslid,
Op 7 juli 2018 ontvingen wij van de Fractie Franssen Gulpen-Wittem artikel 37 RvO-vragen over de
parkeeroverlast rondom Kasteel Wijlre. Graag beantwoorden wij hierbij de gestelde vragen.
Vraag 1:
Bent u bekend met de parkeeroverlast rondom Kasteel Wijlre en de door buurtbewoners en hulpdien
sten geuíte signalen?
Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met de parkeeroverlast rondom kasteel Wijlre. Hiermee bedoelend de parkeerover
last van het langs de weg parkeren op de Kasteel Wijlreweg.

Vraag 2:
Bent u het met ons eens dat het langs de weg parkeren van deze voertuigen leidt tot een gevaarlijke
situatie en onnodige overlast?
Antwoord:
Het parkeren langs de Kasteel Wijlreweg kan tot problemen leiden op gebied van de verkeersstroming. De Kasteel Wijlreweg is een zeer belangrijke verbindingsweg naar de kern Stokhem, daarom
zijn doorstromingsproblemen niet wenselijk.

Vraag 3:
Treedt u handhavend op op de Kasteel Wijlreweg in de weekenden?
Antwoord:
Op dit moment wordt er niet handhavend opgetreden op de Kasteel Wijlreweg.

Vraag 4:
Zo ja, welke resultaten levert dit op?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 5:
Zo nee, bent u bereid om alsnog handhavend te gaan optreden?
Antwoord:
De boa’s zullen tijdens weekenddiensten de Kasteel Wijlreweg meenemen in hun controles.
Vraag 6:
Bent u bereid om de parkeersituatie ter plaatse te bekijken en alternatieven aan te geven zoals: nabij
de visvijvers en het voetbalveld?
Antwoord:
Ja, wij zijn bereid om naar de parkeersituatie in de Kasteel Wijlreweg te kijken. Wij zullen in overleg
treden met de eigenaar/uitbater van kasteel Wijlre. Tevens zullen we onderzoeken hoe we de vind
baarheid van de genoemde parkeerterreinen kunnen verbeteren. In verband met de verlofperiodes zal
dit uiterlijk in september plaatsvinden.

Vraag 7;
Wanneer wordt de parkeerplaats bij de Kwakkerpool van onderhoud voorzien?
Antwoord:
Het parkeerterrein Kwakkerpool is door ons geïnspecteerd. Ons inzien is de verharding, passende in
de omgeving, in goede staat. Indien u de kleine kortstondige opslag van groenafval bedoeld zal deze
verwijderd worden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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