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Nic Heuvelmans 

Dämkesstraat 12 

6372 KM  Landgraaf 

Raadslid GBBL 

Aan: 

College van B & W van de Gemeente Landgraaf 

T.a.v. de voorzitter van de Raad 
Postbus 31000 
6370 AA Landgraaf 

Landgraaf,  30-01-2018 

 

Onderwerp: vragen ex artikel 41 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 

raad der gemeente Landgraaf inzake veiligheid van de rolband/tapis roulant in het 

winkelcentrum van Schaesberg. 

Geachte voorzitter, 

In juli 2015 heb ik voor het laatst vragen gesteld aan het college over de veiligheid 

van de  rolband/tapis roulant in de parkeergarage van winkelcentrum Schaesberg 

aangezien er destijds meerdere valpartijen met behoorlijk ernstig letsel (tot zieken-

huisopnames aan toe) hadden plaatsgevonden. 

In haar antwoordbrief beloofde het college destijds dat zij de veiligheid nogmaals ter 

sprake zou brengen in een volgend overleg met de vereniging van eigenaren en dat 

eventuele vervolgvragen van mijn kant ook rechtstreeks aan de vereniging van eige-

naren gezonden moesten worden omdat daar de eindverantwoording zou liggen. 

Er is destijds een kleine aanpassing gedaan door een vaste droogloopmat aan de bo-

venzijde van de tapis roulant te leggen. 

De afgelopen periode hebben mij echter wederom signalen bereikt dat er nog steeds 

regelmatig valpartijen plaatsvinden tijdens “natte dagen” met alle gevolgen vandien. 

Derhalve wil ik u de volgende vragen stellen: 

1- Bent u het mij eens dat ondanks dat de vereniging van eigenaren eindverant-

woordelijke is het college ook mede verantwoordelijk is voor de veiligheid van 

onze inwoners in openbare gebouwen? 

2- Bent u bereid om nogmaals met de vereniging van eigenaren in gesprek te 

gaan om te bekijken of en hoe de veiligheid van deze tapis roulant verbeterd 

kan worden? 

 

Als een mogelijke oplossing zou wellicht gedacht kunnen worden aan een over-

kapt gedeelte tussen de Jumbo en de Aldi zodat het trottoir droog blijft en val-

partijen door natte schoenen kunnen worden voorkomen. 

Met collegiale groet, 

 

Namens GBBL 

 

Nico Heuvelmans 

Raadslid GBBL  


