Alex Schiffelers
Röntgenstraat 14
6372 BZ 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, 20 februari 2018
Onderwerp:
Vragen ex artikel 41 reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf;
Geachte voorzitter,
De aanleiding voor deze artikel 41 brief is het signaal dat vanuit de Landgraafse samenleving wordt afgegeven met betrekking tot het onderhoud van wegen en bijbehorende trottoirs en de veiligheidsrisico’s voor verkeersdeelnemers die hierdoor ontstaan.
Op veel plaatsen in Landgraaf is te zien dat (binnen-)wegen en bijbehorende trottoirs
in de afgelopen jaren van noodzakelijk onderhoud dan wel vernieuwing verstoken zijn
gebleven. Het asfalt van deze (binnen)wegen is beschadigd. De staat waarin veel trottoirs verkeren is ronduit slecht, niet één enkele stoeptegel ligt los, maar in sommige
gevallen een veel groter oppervlak van het trottoir. Daarnaast zorgt wortelopdruk ervoor dat trottoirs ontoegankelijker worden.
Het gevolg is dat voetgangers en minder valide mensen het trottoir mijden en de
openbare weg als uitvalsbasis kiezen. Automobilisten en (brom)fietsers hebben last
van de slechte staat van het wegdek.
Bovenstaande constateringen confronteren de verschillende verkeersdeelnemers op
meerdere vlakken met veiligheidsrisico’s. Deze veiligheidsrisico’s zouden juist voorkomen moeten worden.
1. Deelt u met ons de mening dat het opgevangen signaal uit de Landgraafse samenleving, betreffende het achterstallig onderhoud en toestand van wegen en trottoirs,
gegrond is?
2. Deelt u met ons de mening dat juist er meer aandacht moet uitgaan naar het onderhoud van (binnen-)wegen en bijbehorende trottoirs?
3. Deelt u onze opvatting dat de gevaarlijke situaties, die veroorzaakt worden doordat voetgangers het trottoir mijden vanwege de slechte staat waarin het trottoir
verkeert, voorkomen moeten worden?

Gedreven, Bekwaam, Betrokken, Lokaal

Pagina 1 van 2

Alex Schiffelers
Röntgenstraat 14
6372 BZ Landgraaf
Raadslid GBBL

4. Is er op dit moment al aandacht voor bovenstaande geschetste problematiek?
5. Als er aandacht is voor deze problematiek, kunt u dan aangeven hoe de aanpak
hiervan vorm wordt gegeven?
6. Als er nog geen aandacht is voor deze problematiek, kunt u dan aangeven hoe dit
in de nabije toekomst wordt opgepakt?

We zien uw beantwoording van de vragen binnen de geldende termijn met belangstelling tegemoet.
Met collegiale groeten,
Namens GBBL
Alex Schiffelers

Pascal Kempers
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