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Soort overleg : Werkgroepoverleg 
 
Verslagnr. : 2 
 
Project : Reconstructie Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg e.o., Eys 
 
Projectnummer : 20.001 
 
Datum, tijd en plaats : 13 oktober 2020, 19:00 uur, digitaal overleg via Zoom 
 
Aanwezigen : naam: namens: 
  Dhr. J. van Oeffelt  Gemeente Gulpen-Wittem JO 
  Dhr. E. Stronk Voorzitter ES 
  Mevr. B. Dumont Werkgroeplid BD 
  Dhr. H. van Wersch Werkgroeplid HW 
  Mevr. I. van Bommel Werkgroeplid IB 
  Dhr. J. Kikken Wergkroeplid JK 
  Mevr. B. Kikken Werkgroeplid BK  
  Mevr. A. Bronner Werkgroeplid AB  
  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. Last Gemeente Gulpen-Wittem JL 
  Mevr. S. Leunissen Werkgroeplid SL 
  Dhr. W. Lucas Werkgroeplid WL  
  Dhr. B. Ploumen Werkgroeplid BP  
  Dhr. P. Pelzer Werkgroeplid PP 
  Dhr. J. Pijpers Werkgroeplid namens Kernoverleg JPi 
  Dhr. M. Schepens Werkgroeplid namens Kernoverleg MS   
   
        

 
 ACTIE 
0. Opening en mededelingen 

- De avond wordt geopend door voorzitter ES. Gezien de huidige omstandigheden m.b.t. Corona 
en om het proces niet te laten stagneren is gekozen voor een digitaal overleg met de 
werkgroepleden. Hij geeft JPe het woord om een toelichting te geven op de uitgevoerde 
werkzaamheden en het gemaakte basis-ontwerp. Daaropvolgend krijgen de  werkgroepleden de 
gelegenheid hierop te reageren. 

- Naschrift: Jean Pijpers en Michiel Schepens hebben aangegeven niet meer deel te nemen aan de 
werkgroep. 

 
1. Verslag vorig overleg 

- Er zijn geen vragen of opmerkingen op het verslag van het vorige overleg. De notulen zijn 
vastgesteld.  

 
2. Onderzoeken 

- JPe geeft een toelichting over de uitgevoerde verkeersmeting. Deze zijn recent binnen, 
waardoor ze nog in detail beoordeeld moeten worden. Met een vlugge blik kan geconcludeerd 
worden dat tijdens deze tweede meting eenzelfde gemiddelde snelheid is gemeten en dat er 
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veel fietsverkeer is rondom Bie de Tantes. Alvorens conclusies te trekken dienen de beide 
metingen eerst geanalyseerd te worden. In één van de volgende bijeenkomsten wordt hier bij 
stilgestaan.   

3. Ontwerp 
- In werkoverleg 1 is ervoor gekozen om eerst een basisontwerp (“praatprent”) te maken met als 

doel het gesprek over wensen, keuzes en mogelijkheden wat concreter te maken. Het 
basisontwerp is op 29 september per mail aan de werkgroepleden verstuurd. Tevens is in 
werkgroep 1 aangegeven dat het ontwerp van het plein bij de gymzaal op een later tijdstip 
wordt opgesteld. Reden hiervoor is dat eerst duidelijkheid moet volgen over de wenselijke 
parkeeropgave. Deze is mede afhankelijk van de inrichting en daarmee samenhangende 
parkeervoorzieningen van de Mesweg/Froweinweg.  

- JPe doorloopt de tekening waarbij per wegdeel een toelichting wordt gegeven op het ontwerp. 
Hoofduitgangspunt is om de huidige situatie te verbeteren door de rijsnelheid te verlagen en 
het huidige gebruik van de weg te verduidelijken en te optimaliseren binnen de beschikbare 
ruimte. Voor het deel Wittemerweg wordt geopteerd om de parkeervakken breder te maken 
zodat er minder vaak schade is. De gemeente spreekt de voorkeur uit om de bomen in de 
Wittemerweg te handhaven. De kruisingen kunnen worden uitgevoerd als attentievlak (niet 
verhoogd) of als drempelplateau (verhoogd). Dit is nog nader te bepalen.  

- Voor het deel Wittemerweg tussen de Eyserbosweg en de Grachtstraat is er te weinig ruimte 
voor een rijbaan van 5,8m. Er wordt geopteerd om hier lokaal te versmallen naar 5,0m zodat de 
rijbaan niet direct tegen de bebouwing aan komt te liggen. Vanaf deze zone kunnen klinkers 
worden toegepast in de rijbaan zodat de omgeving de kern accentueert. 

-  Binnen het deel Grachtstraat-Past. Duckweilerweg is gezocht nog een optimalisatie van het 
gebruik van de verschillende onderdelen van de weg. Zo zijn de parkeervakken aangeduid met 
een andere kleur bestrating en legpatroon. Daar waar plaats is worden groenvakken 
gerealiseerd om tweezijdig groen te introduceren en het percentage verharding terug te 
brengen. 

- Tussen de Past. Duckweilerweg en de Nachtegaalstraat is een basisontwerp gemaakt waarbij er 
verschillende mogelijkheden zijn voor de noordelijk gelegen rabatstrook (loop- en 
parkeerstrook). In de huidige situatie is deze strook te smal om te parkeren, waardoor auto’s 
gedeeltelijk op de rijbaan staan. Middels twee alternatieven is in beeld gebracht hoe de situatie 
verbeterd kan worden zijnde door lokaal de rijbaan te versmallen naar 5 meter, zodat er 
volwaardig geparkeerd kan worden of door de reststrook toe te voegen aan het groen waarbij 
een eenzijdig trottoir aan de zijde van de woningen blijft liggen.  

-  Voor het deel Nachtegaalstraat en Kanariestraat heeft de gemeente aangegeven dat de 
bestaande bomen naast de beek dienen te worden vervangen. Tussen de Nachtegaalstraat en 
de bushalte is er ruimte om een aantal parkeerplaatsen te maken met een loopstrook dat 
eindigt bij de bushalte. Aan de noordzijde wisselen parkeervakken en groenvakken elkaar af 
naast de rijbaan. 

- Het deel Froweinweg gelegen tussen de Kanariestraat en de Kelderweg bevat een aantal 
bedrijven, waardoor er regelmatig meerdere auto’s staan. Hiervoor wordt voorgesteld om aan 
twee kanten van de weg parkeervakken en groenvakken af te wisselen. Aangezien het stuk 
tussen beide kruisingen vrij lang is, wordt er schetsmatig een alternatief getoond hoe de 
snelheid op dit stuk geremd kan worden middels verspringende wegversmallingen. De schets is 
suggestief waarbij een balans gevonden moet worden tussen het aantal snelheidsremmers en 
het voorkomen van opstoppingen.   

- Tussen de Kromhagerweg en Op de Kamp is ter hoogte van huisnummer 29 een van de smalste 
stukken van het plangebied. Richting Simpelveld ligt hier een strook waar tevens op geparkeerd 
wordt. In de schetsvariant is aangegeven dat bij een lokale versmalling meer ruimte is voor een 
trottoir en een beter functionerende parkeerstrook met uitstapstrook. 

- Het deel Op de Kamp t/m komingang kent soortgelijke problemen, waarbij ter hoogte van 
huisnummer 51 tevens beperkte ruimte is. Ook hier zo zo’n lokale versmalling een optie kunnen 
zijn. Vlak voor de S-bocht wordt geopteerd om de snelheid te remmen door middel van een 
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drempel zodat men met een lagere snelheid door de bocht rijdt. Het trottoir loopt aan een zijde 
met de bocht mee en sluit aan op het vrijliggend voetpad buiten de bebouwde kom.  

- Voor het deel buiten de bebouwde kom is er te weinig ruimte voor een vrijliggend fietspad. In 
het ontwerp worden aan beide zijde van de weg (1,5m) ruimte gereserveerd in de vorm van 
suggestiestroken. Deze lopen door tot aan de gemeentegrens met Simpelveld. De bestaande 
haag wordt verwijderd en geprojecteerd naast de rijbaan. Deze vormt tevens de buffer tussen 
rijbaan en vrijliggend voetpad. 

 
4. Vragen/opmerkingen op ontwerp 

- Na de toelichting op het ontwerp worden de werkgroepleden in de gelegenheid gesteld om 
vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen en vragen zijn opgesomd in 
bijlage 1.  

 
5. Beantwoording vragen/opmerkingen ontwerp 

- Na een korte pauze wordt aangegeven dat gelet op de tijd het niet mogelijk is om op iedere 
vraag/opmerking antwoord te geven. Er wordt afgesproken dat de opmerkingen gebundeld 
worden en dat hier reactie/antwoord opgegeven zal worden tijdens een volgend overleg.     allen 

 
6. Communicatie 

- Op 2 oktober is in Gulp en Geul een artikel geplaatst over de eerste werkgroepbijeenkomst. 
Tevens is gewezen op de projectwebsite en alle relevante info die daar te vinden is.  

-  Het verslag van de eerste werkgroepbijeenkomst wordt na vaststelling op de projectwebsite 
geplaatst. 

 
7. Rondvraag 
 - IdV: Geen voorkeur voor vergadering op dinsdagavond. 
 - WO: Wanneer wordt gestart ? JO geeft aan de start gepland is in oktober 2021. De duur van de 

werkzaamheden is afhankelijk van de aanpak en fasering. Naar verwachting ca. 1,5 jaar. 
 - IB: wordt vervolgd. 
 - BD: Verwijst nogmaals naar de woorden van de wethouder in overleg 1. Deze gaf aan dat we 

moeten wennen aan het idee dat de auto wellicht niet meer de maatstaf aller dingen moet zijn. 
Voor alle duidelijkheid. De auto is en blijft belangrijk, maar leefbaarheid is dat ook. 

 - HW: Tevreden over het proces. 
 - JK en BK: Geen opmerkingen. 
 - TM: Voorkeur om een aantal overleggen vooruit te plannen. Liever iets vaker overleggen en 

korter. 
 - AB: Prettige en efficiënte samenwerking, voorkeur voor eventueel extra vergaderen.  
 - ES: Ik wil benadrukken dat de werkgroep geen besluit neemt over de uiteindelijke 

rijbaanbreedte en de uiteindelijke maximumsnelheid binnen het plangebied. Wij vertrouwen op 
de expertise van de gemeente en adviesbureau om een gefundeerde keuze hierover te maken. 
Dit als reactie op de inleiding van JP waarin werd gesuggereerd dat in het eerste overleg door de 
werkgroep was besloten dat de rijbaanbreedte 5,8 meter moet worden. 

 -  JO: Complimenten aan alle werkgroepleden voor de constructieve en gedisciplineerde 
vergaderwijze. Positief verrast ! 

 
8. Volgend overleg 
 - Er wordt nog geen volgend overleg gepland. Er wordt verzocht weer enkele overleggen vooruit 

te plannen. De werkgroepleden ontvangen hier tijdig een uitnodiging voor.  
 - Tevens zal het verslag van het eerste werkgroepoverleg op de projectwebsite worden 

gepubliceerd zodat deze voor iedereen te raadplegen is.  
 - Het overleg wordt rond 21:00 uur beëindigd. 
 
9. Bijlage 
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- Reacties ontwerp d.d. 13.10.2020. 


