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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 15 juni 2018 ontvingen wij een brief van de Fractie Franssen waarin een aantal vragen ex. artikel
37 RvO worden gesteld over de realisatie van een voorgenomen inham langs de Elzeterweg in Me
chelen. Onderstaand geven wij antwoord op de gestelde vragen.
1. Uit een onlangs gehouden gesprek volgde dat de wijziging al gerealiseerd zou zijn, toch ter plekke
is de situatie ongewijzigd. Kunt u aangeven waarom de situatie nog niet gerealiseerd is?
De situatie is niet gerealiseerd omdat het niet mogelijk was om deze werkzaamheden te laten
meeliften met het project Dorpsrand Mechelen. De reden hiervan is dat de locatie buiten de grens
van dit project ligt. Bovendien ontbraken de financiële middelen om tot uitvoering over te gaan.

2. Is het bestek gereed gemaakt en zo ja, wanneer zullen de werkzaamheden wel daadwerkelijk
gaan starten?
Er is geen bestek of werkbeschrijving gemaakt omdat er geen middelen zijn gereserveerd. Wij zijn
voornemens om de haag ter hoogte van de bocht in de Elzeterweg in het najaar te rooien en een
nieuwe haag hoger in het talud aan te planten. Deze werkzaamheden kunnen door het Groenbedrijf worden uitgevoerd. Hierdoor zal de verkeersveiligheid al aanzienlijk verbeteren. Daarna zullen
wij bekijken of nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

3. Bent u ermee bekend dat deze situatie zich eveneens voordoet aan de kruising HurpeschwegEperweg, waarbij o.a. door hoge heggen het zicht op het aankomend (fiets)verkeer volledig ont
nomen wordt?
Het onderhoud van de betreffende hagen is uitbesteed en de periode waarin de hagen worden
geknipt wordt al in de winter vastgelegd. Door de hoge temperaturen in het voorjaar zijn de hagen
dit jaar eerder dan normaal aan de eerste snoeibeurt toe. Om dit te ondervangen heeft het Groenbedrijf een deel van de haag, nabij de betreffende kruising, al eerder gesnoeid. Inmiddels is ook
de rest van de hagen door de aannemer gesnoeid.
De betreffende kruising voldoet aan de ontwerpeisen. Het fietspad ligt op een dusdanige afstand
van de rijbaan dat tussen het fietspad en de doorgaande weg een voertuig kan stoppen.
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4. Bent u bereid om ook bij deze tweede locatie te werken aan een passende oplossing?
Wij zullen nagaan of de hoogte van de hagen nabij de wegaansluitingen moet worden verlaagd.
Andere maatregelen zijn naar onze mening niet aan de orde.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met L. Kramer
via telefoonnummer 043-8800773 of e-mail leo.kramer@gulpen-wittem.nl.
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