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Soort overleg : Werkgroepoverleg 
 
Verslagnr. : 3 
 
Project : Reconstructie Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg e.o., Eys 
 
Projectnummer : 20.001 
 
Datum, tijd en plaats : 19 november 2020, 19:00 uur, digitaal overleg via Zoom 
 
Aanwezigen : naam: namens: 
  Dhr. J. van Oeffelt  Gemeente Gulpen-Wittem JO 
  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  
  Dhr. W. Olislager Werkgroeplid WO 
  Dhr. T. Mallee Werkgroeplid TM 
  Mevr. I. de Vries Werkgroeplid IV 
  Dhr. J. Pelzer Plangroep Heggen B.V.          JPe 
 
Afwezigen : Dhr. J. Last Gemeente Gulpen-Wittem JL 
  Dhr. E. Stronk Voorzitter ES 
  Mevr. A. Bronner Werkgroeplid AB  
  Mevr. S. Leunissen Werkgroeplid SL 
  Dhr. W. Lucas Werkgroeplid WL  
  Dhr. B. Ploumen Werkgroeplid BP  
  Dhr. P. Pelzer Werkgroeplid PP 
    
  Dhr. R. Dorren Plangroep Heggen B.V. RD   
        

 
 ACTIE 
0. Opening en mededelingen 

- De avond wordt geopend door JO. Aangezien ES verhinderd is, zal JO als voorzitter het overleg 
leiden. Tijdens de avond zal er een terugblik plaatsvinden over het vorige werkgroepoverleg en 
wordt een aanvullende toelichting gegeven op thema’s waar het vorige overleg onvoldoende 
tijd voor was. Er zal gesproken worden over het afwegingsformulier waarom er gekozen wordt 
voor een erftoegangsweg (ETW) en wat hiervan de consequenties zullen zijn. Aan de hand van 
referentiebeelden wordt een indruk gegeven van een aantal mogelijkheden om de weg her in te 
richten.  

-  JO brengt in dat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de invulling van de schoolomgeving in 
Eys (Klavertje Vier). Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het naastgelegen 
kermisterrein. Om die reden wordt er nu nog niet ingegaan op de invulling van het terrein. JO 
geeft aan dat hier begin volgende jaar gesprekken worden gevoerd en zal de motie delen. 

  
 

1. Verslag vorig overleg 
- Er zijn geen vragen of opmerkingen op het verslag en de stukken behorende bij het vorige 

overleg. De notulen worden vastgesteld. De stukken kunnen op de projectwebsite worden 
geplaatst. JP 
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2. Terugblik werkgroepoverleg 2 
- JO geeft aan dat er diverse stukken zijn verstuurd richting de werkgroepleden. De reacties en 

vragen op de basistekening van het vorige werkgroepoverleg zijn gerubriceerd en voorzien van 
een eerste reactie. Een aantal vragen/thema’s zullen vanavond nader worden toegelicht. Vanuit 
de werkgroep worden geen aanvullende vragen gesteld over de gebundelde reacties met 
vragen.  

 
3. Afwegingsformulier 

- JPe doorloopt het afwegingsformulier met daarin de stappen en overwegingen om te kiezen 
voor een erftoegangsweg (ETW). Na de toelichting worden de werkgroepleden in de 
gelegenheid gesteld om hierop te reageren. 

 
- BD: Helder 
- HW: Helder. Al maakt de gemeente zich er te gemakkelijk vanaf. De wethouder gaf aan dat er 

meer boa’s zouden komen om het verkeer in goede banen te leiden en te handhaven op 
snelheid. JO geeft aan na te gaan waar deze opmerking betrekking op had.  JO 
Naschrift : Uit navraag bij de wethouder blijkt dat bij een uitbreiding van BOA’s niet wordt 
ingezet op snelheidshandhaving of het in goede banen leiden van het verkeer. Dat zijn taken 
van de politie. 

- IV: De fietsersbond adviseert om liever geen versmallingen toe te passen in relatie tot 
fietsveiligheid.  

- IB: Drempels/verhogingen zorgen voor optrekkend en afremmend verkeer. Wat ook weer 
geluid, trillingen en extra uitstoot met zich meebrengt.  

- TS: Het afwegingsformulier is goed verwoord. Er maken ook veel wielrenners gebruikt van de 
route. Deze rijden overwegend harder dan de gewone fietsers. Hoe wordt hiermee omgegaan? 
Wellicht is het een optie om een fietssluis aan te leggen? Suggestie om in een volgend overleg 
middels videoopnamen of foto’s per wegvak te kijken wat de opties zijn. 

- JK: Helder. Is er ook rekening gehouden met de snelheid van wielrenners en e-bikes? Deze 
dienen zich net als de automobilisten aan de snelheid te houden.  

- WO: Als er gekozen wordt voor 30 km/u voorzie ik in de toekomst extra agressie in het verkeer. 
Is het geen optie om flitspalen te plaatsen en te handhaven ? Kan ter hoogte van de beek het 
voetpad eventueel tussen de beek en de school (achterlangs) gelegd worden? Zo kan groen 
zoveel mogelijk behouden blijven. JO reageert hierop dit te willen onderzoeken. E.e.a. is 
afhankelijk van de eigendommen en de ontwikkelingen omtrent Klavertje Vier. JO/JP 
WO geeft aan veel buurtbewoners (circa 40) gesproken te hebben, waarbij veel de voorkeur 
uitspreken voor 50 km/u. Eentje was er maar voor 30. Drukt de gemeente dan toch haar zin 
door zonder te luiteren naar de mening van het dorp? JO: Zoals eerder aangegeven is deze 
werkgroep bedoeld om zaken voor te bereiden en argumenten boven tafel te krijgen die 
kunnen meewegen in de besluitvorming. Het afwegingskader is juist bedoeld om de 
dorpsbewoners te laten zien op welke wijze tot een besluit is gekomen. Als er na het kenbaar 
maken vanuit het dorp nieuwe argumenten worden aangedragen zal de gemeente die 
meenemen en waar nodig heroverwegen. Verder geeft JO aan dat handhaving een beperkt en 
tijdelijk effect heeft. JO is derhalve benieuwd naar de reactie van de overige dorpsbewoners op 
de plannen. Zeker omdat 1 van de wensen toch was om de snelheid omlaag te brengen en het 
op die manier veiliger te maken.   

 
4. Consequenties ETW en referentiebeelden 

- JPe geeft een toelichting over de consequenties en toont voorbeelden van de vormgeving aan 
de hand van referentiebeelden. Na de toelichting worden de werkgroepleden nogmaals in de 
gelegenheid gesteld hierop te reageren.  
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- PP (reactie telefonisch vooraf): Het introduceren van 30 km/u kan negatieve gevolgen hebben 
op de omliggende wegen in het buitengebied omdat deze vaker door worden gebruikt en daar 
eigenlijk niet geschikt voor zijn 

- WO: Wil voorstellen om met een aantal mensen door de straat te wandelen om een beter beeld 
te krijgen van de huidige situatie in relatie tot het ontwerp. Het heeft de voorkeur om dit te 
doen voordat er een nader ontwerp wordt gemaakt. JO vindt dat een prima voorstel, maar 
geeft aan dit ergens in januari (coronaproof) te willen doen. 

- BD: positief tegenover alles wat benoemd is. We moeten ‘vertrouwen hebben in de vaklui’. 
Denkt dat mensen om haar heen erg positief staan tegenover 30 en geeft aan dat dit 
waarschijnlijk met ligging woning te maken heeft. 

- HW: De kruising bij de kerk gelijkwaardig maken, baart me zorgen. Is het een optie om de 
Wezelderweg en Past. Duckweilerweg eenrichting te maken? Ik ben geen voorstander van 
drempels. Asfalt drempels leiden tot ergernis en drempels van klinkers zakken na. Het fysiek 
doorlopen van het tracé vind ik een goed idee. Er is ook een wens om het trottoir naast de 
beek door te zetten vanaf de Nachtegaalstraat tot aan de bushalte.  

- IV: Het is een goed idee om de straat fysiek te doorlopen. Hoe wordt omgegaan met goten? 
Deze dienen zo min mogelijk hinder te geven voor fietsers. Wordt er binnen het voorgestelde 
profiel wel of geen middenlijn aangebracht? Een middenlijn heeft de voorkeur in relatie tot 
fietscomfort en –veiligheid.  Er dient voorkomen te worden dat er slecht overzicht is.. JO 
reageert hierop dat in principe het parkeren buiten de rijbaan gebeurt.   

- IB: Wordt er rekening gehouden met de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel? Is het 
een optie om midden op de weg in een strook te parkeren? Hoe wordt de kruising 
Kromhagerweg-Kelderweg vormgegeven aangezien deze straten niet direct tegenover elkaar 
liggen? JO: Dit is een ontwerpopgave waar we bij het volgende werkgroepoverleg een voorstel 
voor doen. 

- BK: Behalve fietsveiligheid is veiligheid van voetgangers ook belangrijk. Ik ben geen voorstander 
van drempels vanwege geluid en trillingen. Ik begrijp dat er bij gelijkwaardige kruisingen een 
gewenningsperiode is, maar gaat dit daadwerkelijk werken? In huidige toestand ervaren wij al 
trillingen door een hoogteverschil van 2 cm. Aandacht voor fietsers vanuit Trintelen, hoe 
voorkomen we dat die de weg opschieten en oversteken zonder te kijken? 

- TM: Bij overrijdbare banden dient voorkomen te worden dat auto’s en fietsers het trottoir op 
schieten. Daarnaast de wens om de weg op enkele punten te verlagen in verband met het 
voorkomen van wateroverlast. Is het een optie om een gedeelte van de Grachtstraat bij de 
ontwikkeling van het Pendile terrein te betrekken, dit met als doel goed aan te sluiten op de 
kruising en het veiliger te maken voor de fietser ? Binnen het wegtracé zijn geschikte remmers 
noodzakelijk.  

 
5. Volgend overleg 
 - Het volgende werkgroepoverleg vindt digitaal plaats op 9 december 2020 om 19:00 uur. Er 

wordt gestreefd om tijdens dit overleg de nadere ontwerpslag toe te lichten en te discussiëren 
over het voorstel m.b.t. de thema’s snelheid, materiaal, kruisingen, groen, parkeren, etc.  JP 

  Het overleg wordt rond 21:00 uur beëindigd.  
 
6. Bijlage 

-   
 
 


