Betreft: art. 37-vragen
Datum: 1 april 2019
Onderwerp: ‘Fietsverbinding Eys-Simpelveld’
Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders,
De CDA fractie heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Reeds sinds 2015 vraagt
raadslid Marieke Nass aandacht voor een vrijliggend fietspad tussen Eys en Simpelveld. En
waarom? Omdat de huidige verbindingsweg tussen Eys en Simpelveld een gevaarlijke
verbinding vormt tussen beide plaatsen. Er is géén gescheiden voet- en/of fietspad,
nauwelijks verlichting en de weg is bochtig.
De reconstructie van de weg tussen Eys en Simpelveld biedt een mooie kans om
werkzaamheden te combineren en te komen tot een vrijliggend fietspad tussen Eys en
Simpelveld.
De CDA fractie heeft tevens vernomen dat hiervoor reeds gronden zouden zijn aangekocht.
De Raadsinformatiebrief van uw college dd. 27 maart 2019 is dan ook een enorme
teleurstelling. De afgelopen vier jaar heeft de CDA fractie keihard gewerkt voor meer
veiligheid alsmede diverse projecten in dit kader opgepakt.
Nu wordt er door middel van een verwijzing naar een Quick Scan uit 2016, die reeds 3 jaar
oud is!, alsmede door verwijzing naar een overleg met Simpelveld het plan voor een
vrijliggend fietspad de das om gedaan. Het lijkt er in ieder geval niet op dat de
verantwoordelijk portefeuillehouder zich maximaal heeft ingezet, hoewel dit wel is toegezegd
door de voormalige portefeuillehouder.
Gelet op het voorstaande heeft het CDA de navolgende vragen:
1. Gaarne ontvangt de CDA fractie een afschrift van het overleg tussen de gemeente
Simpelveld en Gulpen-Wittem.
2. Verkeersveiligheid vinden onze inwoners zeer belangrijk. Hoe staat het besluit van het
college in verhouding met het coalitieakkoord?
3. De motie van de CDA fractie en de Fractie Franssen is aangenomen. Het is derhalve
een raadsbesluit. Waarom kiest het college ervoor om een dergelijk belangrijk thema
af te doen via een RIB alsmede het voorstel niet voor te leggen aan de gemeenteraad,
het hoogste orgaan van de gemeente?
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