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Soort overleg : Werkgroepoverleg 
 
Verslagnr. : 1 
 
Project : Reconstructie Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg e.o., Eys 
 
Projectnummer : 20.001 
 
Datum, tijd en plaats : 8 september 2020, 19:00 uur, Gemeentehuis Gulpen-Wittem 
 
Aanwezigen : naam: namens: 
  Dhr. J. Last Gemeente Gulpen-Wittem JL 
  Dhr. J. van Oeffelt  Gemeente Gulpen-Wittem JO 
  Dhr. E. Stronk Voorzitter ES 
  Dhr. B. Dumont Werkgroeplid BD 
  Mevr. S. Leunissen Werkgroeplid SL 
  Dhr. H. van Wersch Werkgroeplid HW 
  Dhr. W. Lucas Werkgroeplid WL 
  Dhr. B. Ploumen Werkgroeplid BP 
  Mevr. I. van Bommel Werkgroeplid IB 
  Dhr. J. Kikken Wergkroeplid JK 
  Mevr. B. Kikken Werkgroeplid BK  
  Dhr. P. Pelzer Werkgroeplid PP 
  Dhr. W. Olislager Werkgroeplid WO 
  Dhr. T. Mallee Werkgroeplid TM 
  Mevr. I. de Vries Werkgroeplid IV 
  Dhr. R. Dorren Plangroep Heggen B.V. RD  
  Dhr. J. Pelzer Plangroep Heggen B.V.          JPe 
 
Afwezigen : Dhr. J. Pijpers Werkgroeplid namens Kernoverleg JPi 
  Dhr. M. Schepens Werkgroeplid namens Kernoverleg MS   
  Mevr. A. Bronner Werkgroeplid AB 
        

 
 ACTIE 
0. Opening en mededelingen 

- De avond wordt geopend door ES, wie als voorzitter het overleg zal leiden. Er wordt een korte 
voorstelronde gehouden, waarna de agenda van het overleg wordt vastgesteld. 

  Bijpraten over het project en genomen stappen 

  Terugblik / uiteenzetting ingekomen aandachtspunten. 

  Onderzoeken en conclusies. 

  Besef van beschikbare ruimte. 

  Vormgeving straatprofiel.   
 

1. Terugblik eerste bewonersavond 
- Op basis van de eerste bewonersavond zijn er circa 170 opmerkingen opgehaald met informatie 

en aandachtspunten. Ze zijn gerubriceerd in thema’s en bevatten belangrijke handvatten voor 
de nieuwe inrichting van het wegtracé. Er wordt beknopt stil gestaan bij de wensen/eisen en 
kaders/richtlijnen. Hoofdzaken zijn geprojecteerd op een knelpunten- en uitdagingenkaart 
waaronder rijsnelheid en parkeervoorzieningen.  
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2. Onderzoeken en conclusies 
- Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd m.b.t. flora en fauna, archeologie, snelheid en parkeren. 

Een conclusie is dat de gemeten snelheden het gevoel onderschrijven bij de burgers dat er te 
hard gereden wordt. De V85 is gemiddeld 55 km/u (15% motorvoertuigen rijdt harder dan 55). 
Een andere bevinding is dat bij het parkeeronderzoek duidelijk werd dat er een grijs gebied is 
tussen parkeernomen en dubbelgebruik van ruimten. Op veel plaatsen voldoen de huidige 
parkeerplaatsen niet aan de richtlijnen, wat leidt tot onjuist gebruik van de openbare ruimte.   

 Op basis van gemeten hoeveelheden en intensiteit wordt de weg geclassificeerd als 
erftoegangsweg (30 km/u). Daarnaast is er nauwelijks tot geen ruimte om de weg te laten 
voldoen aan de richtlijnen van een profiel van 50 km/u. Dit is bijvoorbeeld het geval ter hoogte 
van Bie De Tantes. Hier ontbreekt extra ruimte, welke nodig is om de weggebruikers op een 
veilige manier op hogere snelheid elkaar te kunnen passeren.  

 
 Daarnaast wordt toegelicht wat de consequenties zijn bij de inrichting van een erftoegangsweg 

(30 km/u). Hierbij worden geen suggestiestroken toegepast aangezien er weinig verschil tussen 
rijsnelheid tussen traag- en motorverkeer, worden kruisingen gelijkwaardig en is parkeren op de 
rijbaan mogelijk. Tijdens het verdere ontwerptraject moet bekeken worden in hoeverre naast de 
weginrichting aanvullende snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk zijn. De vormgeving 
van deze onderdelen zal bij het volgende overleg geconcretiseerd worden.  

 
3. Besef van beschikbare ruimte / vormgeving straatprofiel 

- Middels een dwarsprofiel wordt benadrukt hoeveel ruimte beschikbaar is om de huidige situatie 
te verbeteren. Het voorstel is om niet heel veel smaller te gaan dan de bestaande 
rijbaanbreedte om zo de functionaliteit van de weg niet te benadelen gelet op het gegeven dat 
tevens grotere voertuigen gebruik maken van de weg (bus en landbouwverkeer). Er wordt 
gekozen voor een rijbaanbreedte van 5,8m. Binnen de beschikbare ruimte zal gezocht worden 
naar hoe de functionaliteit van de straat verbeterd kan worden, te denken aan voldoende brede 
trottoirs en parkeerplaatsen. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd m.b.t. flora en fauna, 
archeologie, snelheid en parkeren. Een conclusie is dat de gemeten snelheden het gevoel 
onderschrijven bij de burgers dat er te hard gereden wordt. De V85 is gemiddeld 55 km/u (15% 
motorvoertuigen rijdt harder dan 55). Een andere bevinding is dat bij het parkeeronderzoek 
duidelijk werd dat er een grijs gebied is tussen parkeernomen en dubbelgebruik van ruimten. Op 
veel plaatsen voldoen de huidige parkeerplaatsen niet aan de richtlijnen, wat leidt tot onjuist 
gebruik van de openbare ruimte.   

 
4. Huiswerk 

- Op basis van bovenstaande gegevens maakt JP een ontwerp van een erftoegangsweg en doet 
voorstellen aan de hand van referentiebeelden hoe omgegaan kan worden met de vormgeving 
van de diverse elementen (rijbaan, kruisingen, snelheidsremmende maatregelen, etc.). De 
werkgroepleden worden verzocht om tevens ideeën te formuleren over de vormgeving van de 
straat. Tijdens het volgend overleg worden de ideeën met elkaar uitgewisseld en kan het 
ontwerp worden geconcretiseerd.   allen 

 
5. Vragen 

Na de toelichting op het project wordt men in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen: 
 
V: Is het parkeeronderzoek in de Eyserbosweg uitgevoerd?  
A: Ja de eerste ca. 50 m is meegenomen in het onderzoek. 
 
V: Als gevolg van drugs dealen is er regelmatig overlast op het parkeerterrein bij de Gymzaal.  
A: Bij de nadere uitwerking van het ontwerp zal dit punt worden meegenomen. Denk aan het 

verbeteren van de verlichting en het creëren van overzichtelijke situaties. JP 
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V: Zijn de nutsbedrijven gevraagd of zij werkzaamheden hebben? Dit in verband met het opbreken 
van trottoirs nadat werkzaamheden afgerond zijn.  

A: Ja nutsbedrijven zijn reeds geïnformeerd over het project en zullen gaande de voorbereiding nog 
betrokken worden in het ontwerp. Echter zal er altijd een risico blijven dat nutsbedrijven 
naderhand werkzaamheden uitvoeren bijvoorbeeld indien een bedrijf een uitbreiding van de 
capaciteit aanvraag dienen de nutsbedrijven dit aan te leggen. Tevens is de gemeente bezig met 
glasvezelbedrijven over de aanleg van een net, maar hierbij is niet duidelijk of en wanneer dit 
aangelegd zal worden.  

 
V: Is het aandeel fietsers vanuit Trintelen meegenomen in de fietstellingen?  
A: Het aantal expliciet uit Trintelen is niet geteld, maar is meegenomen in het totaal van de tellingen 

van de telllus ter hoogte van Bie de Tantes. Tevens heeft de gemeente Voerendaal tellingen 
uitgevoerd ter plaatse van Mingersborg Trintelen. 

 
V: Vanuit een werkgroep is in het recente verleden aangegeven dat 30 niet wenselijk is, waarom 

wordt hier dan alsnog voor geopteerd?  
A: Er wordt aangegeven dat inzichten ten aanzien van inrichting, wegcategorie en maximum 

snelheid door de jaren heen gewijzigd zijn. Bij het ontwerp van de weg wordt zoveel mogelijk 
ingezet op de huidige richtlijnen en het in afronding zijnde gemeentelijke verkeers- en 
vervoersplan / mobiliteitsplan. Afgesproken wordt dat tijdens het volgende overleg een beknopte 
uitleg wordt gegeven over het te hanteren beleid en de indeling in wegcategorie.  

 
V: Wat is er te zeggen over het gebied aangeduid als zoekgebied waterbuffer op het plaatje van de 

eerste uitnodiging op 4 maart?  
A: Dit is aangeduid als potentiele locatie voor het bufferen van water. Dit dient dan wel technisch 

mogelijk te zijn, alvorens er met grondeigenaren gesproken gaat worden. Dhr. Van Oeffelt legt 
uit dat de gemeente een afkoppelopgave heeft en daarvoor subsidie ontvangt.  

 
V: Hevige regenval vanuit Simpelveld en Bocholtz zorgt ervoor dat er wateroverlast ontstaat vanuit 

de Eyserbeek. Kan hier iets aan gedaan worden?  
A: Dhr. van Oeffelt geeft aan dat de afkoppelopgave ook in de gemeente Simpelveld geldt en dat zij 

een intentieovereenkomst heeft getekend om regenwater zo veel als mogelijk vast te houden 
(bergen) en vertraagd af te voeren naar bijvoorbeeld oppervlaktewater.  JO 

 
V: Het meanderen van de Eyserbeek in relatie tot hevige regenval zorgt ervoor dat flinke erosie 

plaatsvindt.  
A: Het actiepunt dat hieruit volgt is de vraag of de capaciteit van de Eyserbeek voldoende groot is. 

Daarnaast dient er aandacht te zijn tijdens de uitvoering voor aanwezige waterbronnen ter 
hoogte van de het stuk Kelderweg-doorsteek Eyserbeek bij de bakker.  JO/RD 

 
V: Er dient aandacht te zijn voor een goede parkeerrouting binnen het ontwerp.  
A: Dit wordt meegenomen binnen het ontwerpproces. Vanuit de burgers is gebleken dat de kern 

meer een verblijfsfunctie heeft, waarbij aan de randen geparkeerd wordt. Goede bebording is 
hierbij essentieel.  

 
V: Kan de parkeerdruk niet worden verlaagd door te werken met vergunningen?  
A: Dhr. Last geeft aan dat een parkeerbeleid met vergunningen bespreekbaar is.  

 
V: Wellicht zijn ideeën voor de inrichting van het parkeerterrein bij de gymzaal een WML 

watertappunt, startpunt wandelroutes, aandacht voor het huidig gebruik (o.a. leren fietsen van 
kinderen). 

A: Dit wordt bekeken gedurende het ontwerpproces.  JP 
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V: Is het GVVVP inmiddels vastgesteld? Komt de huidige idee over de inrichting van de weg hiermee 

overeen? Er komt het verzoek om het volgende werkgroepoverleg een of twee slides aan het 
GVVP te wijden.  

A: Het GVVP is nog niet vastgesteld, dat zal naar verwachting in december in de raad komen. De 
inrichting van de weg naar 30 km zit in lijn van het GVVP. Echter is maatwerk in geest van het 
plan altijd mogelijk. Er zal een samenvatting van het GVVP op hoofdlijnen worden gedeeld met 
de werkgroep. JO 

 
V: Zijn de hulpdiensten meegenomen bij het opstellen van het GVVP?  
A: Ja, dit is gebeurd alsmede het openbaar vervoer. Beide worden tevens in het ontwerpproces nog 

meegenomen.   
 
V: Is een afwijkende route met betrekking tot voorrang niet mogelijk? Eenzelfde als er in de 

gemeente Simpelveld in de Irmsstraat is gedaan? Hier is het doorgaande verkeer vanuit de kerk 
uit de voorrang gehaald en is een 30 km zone ingesteld. De doorgaande route is hierdoor de 
richting Irmstraat-Dr. Ottenstraat geworden.  

A: Dit is in Eys waarschijnlijk niet wenselijk indien de weg als een erftoegangsweg 30 km wordt 
ingericht. Dit daar er binnen een 30 km zone verkeer van rechts altijd voorrang heeft. Tevens 
leidt men zo het doorgaande verkeer de wijk in, dit is niet wenselijk. 

 
O: Er wordt de zorg uitgesproken voor fietsverkeer op gelijkwaardige kruisingen (indien 30 wordt 

ingesteld) en de mogelijke ongevallen die het bij rechts voorrang geven tot gevolg zou kunnen 
hebben. Fietsverkeer in relatie tot gemotoriseerd verkeer leidt tevens in de huidige samenleving 
vaker tot agressie. 

 
V: Hoe gaat het (ontwerp)proces nu verder bij de beslissing inrichting 30 of 50?  
A: Ja, dit is hr. Van Oeffelt geeft aan dat richtlijn en het beleid aangeven dat de weg gecategoriseerd 

is als erftoegangsweg (30 km) en het derhalve de intentie is om de weg ook als dusdanig in te 
richten. 

 
V: Is een van de verschillen tussen 30 en 50 dat er bij 50 wel (rode) fietsstroken worden toegepast?  
A: Ja, dit klopt aangezien er bij 50 een groter verschil zit in rijsnelheid is tussen fietser en 

gemotoriseerd verkeer en er derhalve een duidelijke plaats voor de fietser in het profiel van de 
weg wordt gezocht. Bij 30 km is het verschil in rijsnelheid minder groot waardoor de fietsstroken 
volgens de richtlijnen niet worden aangebracht.  

 
V: Fietsers dienen aandacht te krijgen in het ontwerp. Is het wellicht een fietsstraat een oplossing?   
A: Een fietsstraat wordt toegepast bij een bepaalde verhouding fietsers-gemotoriseerd verkeer 

(>50% fietsers). Dit is met de huidige intensiteiten niet het geval.  
 
V: Ten tijde van de uitvoering graag rekening houden met korte omleidingen voor 

fietsers/voetgangers.   
A: Communicatie met de omgeving tijdens de uitvoering is van belang. Dit is mogelijk middels het 

voorschrijven van een omgevingsmanager in de stukken die richting de aannemer gaan. Deze 
omgevingsmanager zorgt voor de communicatie tussen omwonenden/bedrijven en de 
aannemer/gemeente. 

 
O: In de omliggende straten zijn ter plaatse van inritten zogenaamde zakbanden toegepast, 

waardoor het trottoir steeds een duik maakt. Dit is voor ouderen minder goed 
beloop/begaanbaar. Graag rekening hiermee houden in het ontwerp. 

 
V: is een combinatie van 30 en 50 niet mogelijk? Bijvoorbeeld 30 bij de kerk?   
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A: Maatwerk is in deze niet uit te sluiten, door bijvoorbeeld het toepassen van zogenaamde 
inritconstructies bij zijwegen met enkel wat bestemmingsverkeer (lage intensiteiten). Echter zal 
het stuk Mr. Dr. Froweinweg-Wittemerweg eenduidig ingericht dienen te worden zodat het voor 
de weggebruiker duidelijk is op welk type weg hij zit, een wisseling van snelheidsregime is hierin 
niet wenselijk. 

 
V: Kunnen ook optische wegversmallingen worden toegepast i.p.v. drempelplateaus? Dit in verband 

met geluidsoverlast.   
A: Gaande het ontwerptraject zal gekeken worden naar de nadere uitwerking van de kruispunten en 

de mogelijkheden hierin. 
 

O: Kan er niet nader naar het ontwerp van de Grachtstraat gekeken worden? Deze is volgens 
enkelen aanwezigen foutief ingericht en zorgt voor gevaarlijke situaties (geparkeerde voertuigen 
in relatie tot fietsverkeer/passeren) 

 
V: Kunnen er niet met milieuklasses worden gewerkt voor gemotoriseerd verkeer, zoals in Duitsland 

en sommige stadskernen worden gedaan? 
A: Dit is vrijwel onmogelijk. Nederland heeft hierin geen beleid/regels. 

 
O: Van belang is dat er bij de herinrichting goed gekeken wordt naar de parkeerproblematiek  in het 

hele dorp en niet alleen langs in de Mesweg, Mr. Dr. Froweinweg. 
 

O: Het informeren/updaten van omwonenden middels huis aan huis-verspreiding wordt alleen nog 
voor de directe omwonenden gedaan. In het weekblad kan eventueel een tekst worden 
opgenomen over het eerste werkgroepoverleg, waarbij tevens de projectwebsite wordt 
benoemd. Hier kan men dan updates zien met betrekking tot het project. JO/JP 

 
Voor het volgende werkgroepoverleg zal Plangroep Heggen schetsen gaan maken voor een mogelijk 
inrichting. Van de werkgroepleden wordt zo gezegd verwacht dat zij zelf ook gaan nadenken over een 
mogelijk inrichting. Hierbij dient men wel bewust te zijn van de beschikbare ruimte die er is.    allen 
 
6. Volgend overleg 

- Het volgend overleg wordt gepland op 6 oktober 2020 om 19:00 uur op het gemeentehuis 
Gulpen-Wittem. De exacte locatie van de ruimte zal nader worden gecommuniceerd. Rond 
21:00 uur wordt het overleg afgesloten.  

 
 
 


