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

Nic Heuvelmans
Dämkesstraat 12
6372 KM Landgraaf
Raadslid GBBL

Landgraaf, 17-09-2018

Onderwerp: vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
voor de vergaderingen van de raad der gemeente
Landgraaf met betrekking tot de in zeer slechte staat
verkerende fietspaden langs de Hofstraat..

Geachte voorzitter,
De laatste tijd komen er veel klachten binnen van burgers over de in zeer slechte staat verkerende
fietspaden langs de Hofstraat in Landgraaf.
Kapotte trottoirtegels, ver uit elkaar liggen trottoirtegels, scheefliggende trottoirtegels en
omhoogstekende trottoirtegels zorgen voor gevaarlijke situaties voor (brom)fietsers en voetgangers
en hebben ook al tot valpartijen geleid.
Hierover zijn ook bij de gemeente al meerdere klachten binnengekomen en er wordt over het
algemeen ook snel gehandeld om gevaarlijke situaties te herstellen.
De gevaarlijke situaties blijven echter steeds terugkomen en daarom willen wij de volgende vragen
aan het college van B & W stellen:
1. Is het college bekend met het feit dat de fietspaden langs de Hofstraat in zeer slechte staat
verkeren en gevaarlijke situaties opleveren voor (brom)fietsers en voetgangers?
2. Klopt het dat er regelmatig klachten van burgers binnenkomen over de slechte toestand van
de fietspaden?
3. Is het bij het college bekend dat er al valpartijen hebben plaatsgevonden?
4. Klopt het dat er bijna wekelijks herstelwerkzaamheden verricht moeten worden om de
fietspaden weer veilig begaanbaar te maken?
5. Zo ja, is er een oorzaak aan te wijzen waardoor deze fietspaden iedere keer opnieuw tot
gevaarlijke situaties leiden?
6. Ieder jaar worden er tijdens Pinkpop hekken geplaatst langs de Hofstraat waarbij met zware
voertuigen over de fietspaden wordt gereden. Kan dit een van de oorzaken zijn dat de
trottoirtegels uit elkaar schuiven en scheef gaan liggen?
7. Bent u bereid om op korte termijn naar een structurele oplossing (bv. de fietspaden
asfalteren) te kijken om de fietspaden weer structureel veilig begaanbaar te maken?

Met collegiale groet,
Namens GBBL
Nico Heuvelmans
Raadslid GBBL

info@gbbl.nl
www.gbbl.nl

