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Soort overleg : Werkgroepoverleg 
 
Verslagnr. : 4 
 
Project : Reconstructie Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg e.o., Eys 
 
Projectnummer : 20.001 
 
Datum, tijd en plaats : 16 december 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. A. Bronner Werkgroeplid AB  
  Mevr. B. Dumont Werkgroeplid BD 
  Dhr. J. Kikken Wergkroeplid JK 
  Mevr. B. Kikken Werkgroeplid BK  
  Dhr. W. Olislager Werkgroeplid WO 
  Dhr. T. Mallee Werkgroeplid TM 
  Dhr. P. Pelzer Werkgroeplid PP  
  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. I. van Bommel Werkgroeplid IB 
  Mevr. S. Leunissen Werkgroeplid SL 
  Dhr. W. Lucas Werkgroeplid WL  
  Dhr. B. Ploumen Werkgroeplid BP  
  Dhr. H. van Wersch Werkgroeplid HW  
        

 
 ACTIE 
0. Opening en mededelingen 

- De avond wordt geopend door ES. Tijdens de avond worden het verslag van vorig overleg 
vastgesteld en zal een nadere toelichting gegeven worden op het aangepaste ontwerp. Hierbij 
wordt per straatdeel het verschil tussen de bestaande situatie en het ontwerp toegelicht aan de 
hand van diverse thema’s. 

 
1. Verslag vorig overleg 

- BD brengt in te hebben gesproken met buren en medebewoners. Deze zijn enthousiast en te 
spreken over de plannen.  

- Er staan een aantal actiepunten op voor JO, waaronder het terugkoppelen over de boa’s bij de 
wethouder. De stand van zaken wordt toegelicht en als naschrift verwerkt in verslag 3. JO 

- Het verslag van werkgroepoverleg 3 wordt vervolgens vastgesteld en kan op de website 
geplaatst worden. JP 

 
2. Toelichting ontwerp 

- JP geeft een toelichting op het ontwerp. Eerst wordt er een totaaloverzicht getoond van het 
plangebied inclusief de meetlocaties en –resultaten. De keuze voor erftoegangsweg en 
bijbehorende gelijkwaardige kruisingen heeft als voordeel dat er ter plekke van de zijwegen al 
automatisch snelheidsremmers ontstaan. Aangezien de rijbaan, vanwege het huidige gebruik 
door lijnbussen en landbouwverkeer, nauwelijks smaller gemaakt kan worden dan de bestaande 
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situatie zijn op 3 plekken tussen de kruispunten aanvullende snelheidsremmers nodig om een 
rijsnelheid van 30 km/u te benaderen. Deze extra maatregelen worden voorgesteld waar de 
afstand tussen de gelijkwaardige kruisingen groot is. Buiten de bebouwde kom worden richting 
Simpelveld twee drempels voor 60 km/u voorgesteld. 

 
- Vervolgens geeft JP aan de hand van bijgevoegde powerpointpresentatie een toelichting over de 

wegdelen van het plangebied en geeft nadere informatie m.b.t. inrichting (materiaalgebruik en 
hoogtes), vormgeving kruisingen, groenelementen, parkeergelegenheid, etc.  Deze uitleg omvat 
de bestaande situatie, ontwerp met eventuele varianten en een bijbehorend referentiebeeld. 

 
3. Rondvraag / discussieronde 

- Na de toelichting wordt een korte pauze gehouden, waarna de werkgroepleden in de 
gelegenheid gesteld om op het ontwerp te reageren. 

 
- BD: Het plan ziet er over het algemeen goed uit. Blij met oplossing trottoir in de S-bocht. 
- Wat kan er gedaan worden aan de rijsnelheid tussen Kromhagerweg en Op de Kamp? Kan het 

trottoir verbreed worden op deze plek of kan er een extra drempel worden aangelegd? 
Mensen kunnen hier moeilijk uitrijden vanwege slecht zicht en hardrijdende auto’s. JP zal dit 
nogmaals bekijken of hier mogelijkheden zijn. JP 

- Geeft aan jaren in straat met klinkers te hebben gewoond en ziet geen problemen bij 
elementenverharding. 

- JK: Aandacht voor wateroverlast nabij woningen ter hoogte van de kerk. 
- Optie op 1 niveau t.h.v. centrumgebied heeft niet de voorkeur omdat fietsers tussen paaltjes 

door schieten. Voorkeur voor verhoogd trottoir om te voorkomen dat men bochten afsnijdt en 
voorkeur voor 18/20 trottoirband (rechte band) met inritconstructie. Wens voor het 
verduidelijken van de keuzemogelijkheden m.b.t. inritten bij schuine (niet-overrijdbare banden) 
en rechte (niet-overrijdbare) banden. JP 

- Geen voorstanders van plateaus. Denk aan toepassing paaltjes ter voorkoming afsnijden via 
trottoir. 

- WO: Heeft bezwaren tegen drempels.  
- De uitnodiging voor het werkgroepoverleg komt in spam terecht. 
- Waarom wordt er geen ontwerp gemaakt van 50 gemaakt, hoe zou dit uitzien? Reactie JO: In 

het eerder toegelichte afwegingsschema is duidelijk gemaakt dat de weg valt onder de 
categorie erftoegangsweg (30 km/h). Er is onder andere onvoldoende ruimte om een ontwerp 
te maken dat voldoet aan alle eisen voor een gebiedsontsluitingsweg (50 km/h). In het vorige 
werkgroepoverleg is afgesproken dat dit het vertrekpunt is voor het verdere ontwerp. Het 
ontwerp wordt aan alle dorpsbewoners gepresenteerd en op basis van de reacties wordt 
bepaald of v.w.b. dit punt nadere uitleg, overleg of variantontwerpen wenselijk zijn. 

- ES geeft aan als voorzitter dat hij het belangrijk vindt dat duidelijk genotuleerd wordt dat de 
werkgroep het niet unaniem eens is over de keuze voor 30 km/h en verduidelijkt nogmaals de 
rol van de werkgroep en gemeente. JO geeft hierop aan dat v.w.b. dit punt waarschijnlijk ook 
verdeeldheid zal zijn bij de overige bewoners in het dorp. Zoals afgesproken maakt de 
gemeente in geval van verdeeldheid de eindbeslissing op basis van de inhoudelijke inbreng en 
kennis, beleid en regelgeving, financiën en eventuele externe adviezen. 

- TM: Ziet noodzaak maatregelen om snelheid en bijna ongevallen te voorkomen en verwijst naar 
de resultaten van de door het kernoverleg uitgevoerde enquête. 

- Vindt ook dat het rustiger moet worden in de straat met minder sluipverkeer. 
- Geeft wederom aan geen voorstander te zijn van digitaal overleg. Deze zijn te lang en bevatten 

te veel informatie, waardoor het moeilijk is om alles te verwerken. Voorkeur om weer fysiek bij 
elkaar te komen zodra het kan. 

- Een gelijkwaardige kruising verlaagd aanleggen is zinloos, verwijzing naar gedrag in dorp.  
- Voorstander van rechte (18/20) trottoirband. 
- Geen stroken parkeren aanbrengen, maar vakken aanduiden en hierop handhaven. 
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- Geen op en afgaand trottoir (toepassing zakbanden). 
- Geen ruimte voor groen op deel Froweinweg, verzoek om bloembakken/plantvakken aan te 

leggen om de weg te versmallen. 
- Voorkeur om binnen het ontwerp een combinatie van drempels en asverspringingen aan te 

leggen.  
- Blij met de out-of-the-box-oplossing 
- AB: Voorkeur voor rechte (18/20) trottoirband in plaats van schuine (RWS) trottoirband. 
- 30 km/u is prima voorstel.  
- Het voetpad dient overal aangelegd te worden zodat men niet overal hoeft over te steken. 
- Voorkeur voor verhoogd voetpad. 
- Fietsers vanuit Trintelen afremmen i.v.m. gelijkwaardige kruising. 
- Out-of-the-box-oplossing wordt positief ontvangen. 
- PP: Het zebrapad bij Bei de Tantes is nodig. 
- Racers krijg je niet op snelheid, ook niet bij een reconstructie. Dus handhaaf 50 want 30 is een 

slakkegang.  
- Regenval op de rijbaan levert vervuiling op. Water deze niet af op de beek, maar voer deze weg 

via het riool. 
- Er dient voldoende afstand te zijn voor rollator en rolstoel naast parkeervakken. 
- Is het een optie om grond aan te kopen voor een vrijliggend fietspad richting Simpelveld en dit 

ontwerp af te stemmen met Simpelveld? Maak hetzelfde. 
- Langs de beek wordt nu veel gewandeld en honden uitgelaten, wat gevaarlijke situaties 

oplevert. 
- Gelieve het parkeren van motoren voor de kerk te ontmoedigen en te weren.  
- IdV: Wat houdt V85 in? 
- Heeft de indruk dat ruimte naast het parkeervak te krap is. Graag uitwerken en bevestigen dat 

overal 1,45 overblijft.  JP 
- Looproutes door dorp aanduiden op tekening en delen met de werkgroep.  JP 
- Zebrapad bij Bei de Tantes is noodzakelijk. 
- Hoe gaan we nu om met het faciliteren van fietsparkeren? 
- Parkeerverbod voor laden en lossen Bie de Tantes. 
- Aandacht voor water in relatie tot bocht en op 1 niveau. 
- Voorkeur voor out of the box-oplossing. 
- Klinkers verzakken, worden glad en zijn niet fijn. 

  
4. Volgend overleg 
 - Het volgende werkgroepoverleg staat nog niet gepland. Afhankelijk van de omstandigheden 

omtrent Corona wordt mogelijk tussentijds het wandeloverleg gepland. Hier ontvangen de 
werkgroepleden tijdig bericht over. 

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

Powerpointpresentatie d.d. 16-12-2020 
 
 


