René Hensgens
Kakertsweg 3
6371GA Landgraaf
Raadslid GBBL

Onderwerp: vragen ex artikel 41 reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf;
verkeersproblematiek tijdens Pinkpop 2018

College van B&W Gemeente Landgraaf
T.a.v. de voorzitter van de Raad
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf

Landgraaf, 15 oktober 2018

Geachte voorzitter,
Wij hebben vragen over de verkeersproblemen tijdens Pinkpop 2018. Voor de goede orde gaat het
hierbij niet om het tragische ongeval, maar om de algemene verkeerssituatie.
Wij verzoeken het college onderstaande vragen te beantwoorden.
1. Wij hebben de indruk dat op 15 juni 2018 sprake was van enorme drukte op de
toegangswegen naar Schaesberg, waardoor er urenlang files stonden. Deelt u onze indruk?
2. Indien u onze indruk deelt: kunt u aangeven wat de oorzaken waren van deze drukte?
3. Kunt u aangeven wat uw college zal doen om een vergelijkbare situatie in 2019 en daarna te
voorkomen?
4. Door de drukte konden bewoners van de wijk het Eikske hun wijk niet meer in, zonder achter
in de file aan te sluiten. Is het mogelijk om een oplossing voor dit soort situaties te bedenken
en bent u bereid deze te realiseren?
5. Naar onze indruk is op 15 juni 2018 het verkeer op de Hereweg vastgelopen doordat de
verkeersregelaars de situatie niet meer aankonden. Bent u het eens met deze indruk?
6. Op de Hereweg werd naar onze indruk pas laat politie ingezet. Bent u het eens met onze
indruk? Zo ja, wat is de reden dat de politie niet eerder werd ingezet?
7. Wij hebben de indruk dat sommige buurtbewoners misbruik maken van de uitgegeven
parkeerkaarten. Dit blijkt naar onze mening doordat op Marktplaats doorrijkaarten te koop
werden aangeboden. Deelt u onze indruk en bent u bereid het systeem met de
doorrijkaarten aan te passen? Bijvoorbeeld door kaarten op kenteken te verstrekken?
8. Ziet u een oplossing in het investeren in openbaar vervoer, zodat meer festivalgangers van
en naar verder gelegen parkeerplaatsen naar het evenemententerrein kunnen worden
vervoerd?
GBBL ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
René Hensgens, raadslid GBBL
Sven Meijer, fractieassistent GBBL

