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Agenda

1. Vaststellen verslag werkgroepoverleg 2 + toegestuurde stukken

2. Terugblik werkgroepoverleg 2

3. Toelichting afwegingsformulier ETW

4. Consequenties inrichting volgens richtlijnen ETW

• Snelheidsremmers

• Kruisingen

• Fietsers

• Parkeren

5. Referentiebeelden vormgeving

6. Hoe verder ?

7. In gesprek ….



Terugblik werkgroepoverleg 2

• Veel zinvolle input ontvangen

• Input gerubriceerd en voorzien van reacties.

• Enkele reacties vereisen een nadere toelichting.

– Wegcategorie en maximumsnelheid

– Snelheidsremmende maatregelen

– Fietsveiligheid

– Inrichting kruisingen



Afwegingsformulier Erftoegangsweg (ETW)

Wensen bewoners:

• Er wordt te hard gereden -> snelheidsverlaging.

• Veiligheid fietsers, voetgangers en schooljeugd.

• Rekening houden met drukte toeristisch verkeer.

Regelgeving en beleid:

• Concept mobiliteitsplan (voormalig gemeentelijk verkeer en vervoersplan).

• Richtlijnen Duurzaam Veilig (ASVV, CROW).

• Aangenomen motie tweede kamer inzake 30 km/u BIBEKO.

Afwegingen om te kiezen voor erftoegangsweg (ETW 30 km/u):

+ Aantal erfaansluitingen en parkeervakken groot. Functie ‘’uitwisselen op wegvakken’’ (Functie).

+ Eys is niet noodzakelijk voor bereikbaarheid Simpelveld en Gulpen. Wenselijke route via provinciale

wegen (gebiedsontsluitingswegen). Reistijd is vergelijkbaar.

+ Gemiddelde intensiteit Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg (normale situatie ca. 2600 mvt/etm) i.r.t. aantal

woningen duidt op beperkt gebruik van doorgaande route in normale situatie. (Gebruik). Tijdens de

drukke weekenden kan de hoeveelheid extra verkeer op een goede manier worden afgewikkeld.

+ Huidige wegbreedte (ca. 5,9m tussen trottoirs) en ruimte is niet voldoende voor ontwerp volgens richtlijn

gebiedsontsluitingsweg (bibeko) met bijbehorende trottoirs en vrijliggende fietspaden of fietsstroken

(Vorm).



Consequenties inrichting volgens richtlijnen ETW 

• Geschikte rijbaanbreedte: ca 5,8m (ongeveer gelijk aan huidige breedte

wordt te hard gereden → snelheidsverlaging.

• Gelijkwaardige kruisingen (visueel al dan niet in combinatie met

plateau).

• Geen fietsstroken.

• Aanvullende maatregelen nodig om snelheid 30 te benaderen.

• Gelijkwaardige kruisingen (visueel al dan niet in combinatie met plateau)

• Drempels (aanvullend)

• Lokaal beperken rijbaanbreedte (wegversmallingen)

• Klinkers / elementenverharding

• Optische maatregelen (kleur, belijning, brede goot)

• Groenaanplant langs de weg

• Gedragsbeïnvloeding



Thema’s 

Snelheidsremmers:

• Snelheidsremmers zijn noodzakelijk om 30 te benaderen.

• Lagere snelheid verhoogt gevoel fiets- en voetgangersveiligheid.

• Voorstel:

• Gelijkwaardige kruisingen in kleur, al dan niet uitgevoerd met verhoging/verlaging met svt-opgang.

• Afstand tussen kruisingen vrij groot → aanvullende maatregelen met drempel of sporadisch

versmalling.

• Ter hoogte van kern klinkerverharding toepassen.

• Voorstel wordt bij volgend werkgroepoverleg getoond.

Kruisingen:

• Conform richtlijnen worden binnen een ETW gelijkwaardige kruisingen

toegepast waarbij rechtsvoorrang heeft.

• Men wordt hier extra op geattendeerd door middel van attentievlakken (rode

kleur) die al dan niet verhoogd zijn.



Thema’s 

Fietsveiligheid:

Hoe wordt er omgegaan met fiets- en voetgangersveiligheid?

• Geen separate voorzieningen voor fietsers; gemengd profiel

(Eenduidige inrichting volgens richtlijnen wegen met C-profiel).

• Geen schijnveiligheid (huidige strook is te smal, zie artikel fietsersbond).

• Geen fietsstraat vanwege verhouding fietsers-gemotoriseerd verkeer

(CROW 216).



Pastoriestraat, Simpelveld

Referentiebeeld

Kruising binnen kern



St. Franciscusstraat, Urmond

Referentiebeeld



Stationsstraat, Elsloo

Referentiebeeld



Hagelkruisweg, St. Odiliënberg



Hoe gaan wij na dit overleg verder?

- Input van eerdere overleggen en vandaag wordt 

vertaald in een ontwerp dat op 9 december wordt 

besproken in de werkgroep

- Dan ook hoofdthema’s groen en parkeren

- Communicatie richting bewoners in december

- projectBrief / Gulp en Geul / Website

- Anders ?

- In januari/februari presentatie ontwerp aan bewoners

- Aanvullende zaken ? 



Tijd voor :

- Gesprek

- Extra uitleg

- Uitwisseling standpunten per thema



Afsluiting

Bedankt voor uw inbreng ! 

We zien u graag terug tijdens overleg 4 op woensdag 9 december.

PLANGROEP HEGGEN BV


