
  
Valkenburg a/d Geul, 19 september 2018. 

Raadsfractie VSP, 
p/a Hekerbeekweg 66, 
6301 EN Valkenburg a/d Geul. 
Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com  

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Geacht College, 

De VSP krijgt nogal wat klachten over de onduidelijke en onoverzichtelijke situaties bij het 
kruispunt Reinaldstraat, St. Pieterstraat, Oosterweg en Hekerbeekstraat waar verkeerslichten 
aanwezig zijn. Hier ontbreken namelijk 2 zebra’s en verkeerslichten te weten op de 
Oosterweg en de Hekerbeekstraat. Vooral voor voetgangers levert dit nogal veel gevaar op als 
zij daar willen oversteken. Ze moeten dan maar een gok wagen om heelhuids aan de overkant 
van de weg te komen. Maar ook voor het gemotoriseerd verkeer en fietsers is de huidige 
situatie zeer verwarrend. Springt het verkeerslicht eindelijk op groen en je wil gaan rijden, 
steken er opeens een of meerdere voetgangers over die in feite niet weten waar zij aan toe 
zijn. 

Ook krijgen wij als VSP nogal wat klachten over twee zebrapaden die onveilige situaties 
veroorzaken vanwege hun ligging. De voetgangersoversteekplaats Berkelplein/Neerhem ligt 
te kort bij de bocht. Vooral het verkeer wat van de Neerhem afkomt, ziet deze oversteekplaats 
te laat. Dan nog het zebrapad gelegen op de Neerhem nabij de Sibbergrubbe. Dit ligt te kort 
bij de Sibbergrubbe omdat het gemotoriseerd verkeer vol gas geeft om op de drukke weg de 
Neerhem terecht kunnen komen richting centrum. Ook ontbreekt op deze zebra een 
middengeleider die in feite op alle voetgangersoversteekplaatsen van toepassing zou moet 
zijn. 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij 
graag schriftelijk beantwoord willen zien: 
1. Is het College bereid om de onveilige situaties bij het kruispunt Reinaldstraat,                       
St. Pieterstraat, Oosterweg en Hekerbeekstraat middels het aanbrengen van de ontbrekende 
zebra’s en verkeerslichten? 
2. Is het College bereid om de gevaarlijke ligging van de voetgangersoversteekplaatsen 
Berkelplein/Neerhem en Neerhem/Sibbergrubbe aan te pakken? 
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Namens de VSP fractie, 

Jef Kleijnen.


