Artikel 37 vragen GroenLinks m.b.t. plaatsen spiegel tbv uitrit Wielderdorpstraat 18
Gulpen, 30 november 2017

Geacht College,
In de besluitenlijst van deze week komen wij tegen dat er een spiegel geplaatst gaat worden bij de
uitrit van de Wielderdorpstraat nummer 18. De situatie bekijkend komt de uitrit inderdaad tussen
twee huizen vandaan en loopt via de stoep naar de weg. Maar dat is op veel meer plaatsen binnen de
gemeente het geval en niet alleen in Wijlre. Aan de Wielderdorpstraat is in ieder geval de weg heel
overzichtelijk en wordt het zicht niet belemmerd door parkeerplaatsen die continu volstaan met
auto’s. De Rijksweg in Gulpen daarentegen is veel gevaarlijker aangezien zich daar eenzelfde situatie
voordoet met ten eerste het grote verschil dat daar wel het zicht belemmerd wordt door
geparkeerde auto’s. Ten tweede daar een zeer druk bereden fietspad net achter de parkeerstrook
ligt waarop het zicht ontnomen wordt. Ten derde ter hoogte van nummer 220 en verder het dorp uit
er ook nog een bocht gelegen is waardoor het inschatten of je nu wel of niet kan uitrijden bemoeilijkt
wordt. Wij weten dat er mensen zijn van de Rijksweg die al heel lang bij de gemeente vragen om
maatregelen en spiegels en nul op hun rekest krijgen. Wel is er onlangs bij de uitrit van Taxibedrijf
van Loo aan de Rijksweg een spiegel geplaatst. Onze fractie heeft daarover de volgende vragen:
1) Wat is het beleid ten aanzien van spiegels voor uitritten? Inwoners krijgen nu het idee dat er
willekeur heerst en cadeautjes worden uitgedeeld.
2) Wie heeft geconcludeerd dat er in de Wielderdorpstraat 18 wel een gevaar is zodat er een
spiegel gemonteerd wordt?
3) Wethouder Franssen is door fractie GroenLinks eerder dit jaar al mondeling aangesproken op
de uitrij problemen aan de Rijksweg te Gulpen, meer specifiek bij nummer 220. Is daar enige
actie op ondernomen?
4) Is de verantwoordelijke wethouder bereid te inventariseren wie problemen ondervindt bij
het uitrijden op de Rijksweg in Gulpen en hier wat aan te doen? Dit misschien zelfs te
publiceren zodat ook andere inwoners van andere kernen kunnen reageren?
Wij zien uw antwoorden graag en spoedig tegemoet.
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