
Reacties/wensen/knelpunten/ vragen bewoners/belanghebbenden

Project: Reconstructie Mesweg-Froweinweg, Eys Legenda

Projectnr.: 20.001 Idee / reactie mee kunnen nemen in het plan

Bijgewerkt: 08.07.2021 Idee / reactie nog in behandeling

idee / reactie niet kunnen meenemen in het plan

Nr. Rubriek Opmerking/reactie Gereed / In behandeling Onderbouwing of aanvullende info

1 Verkeer In verband met groot aantal fietsbewegingen tussen Eyserbosweg en Grachtstraat/Wezelderweg graag omschrijven 

hoe deze bewegingen in goede banen worden geleid. Hoe wordt er omgegaan met de plek van de fietser?

Uitgaande van een nieuwe inrichting conform principes "erftoegangsweg (ETW 30 km/h)" wordt het afgeraden 

om bij smalle wegbreedtes (kleiner dan ca. 5,8 m) aparte fietsvoorzieningen aan te leggen. Zelfs als we 

rekening houden met de maximale aantallen fietsers tijdens de drukke zomerdagen is het volgens onderzoek 

niet wenselijk aparte fietsvoorzieningen aan te leggen of de drukker bezochte fietsroutes in de voorrang te 

zetten. Hoofdreden is dat het aanbod te laag is afgezet tegen het aandeel auto's en het aanbod niet constant 

is. Meer weten hierover ? Zie advies en onderzoeken van het Fietsberaad CROW en het artikel van de 

Fietsersbond.

Gereed Publicatie 1"Fietsersbond en Fietsberaad over fietsstroken"

2 Is het een optie om de Wezelderweg eenrichting te maken ? Als met dit voorstel wordt beoogd om een toekomstige gelijkwaardige kruising Mesweg-Wezelderweg veiliger 

te maken dan wordt dat niet behaald met het instellen van een 1 richting. Reden: een fietser laat zich niet 

leiden door 1-richting. Er wordt een uitzonderingssituatie gecreëert die leidt tot onduidelijkheid en daarmee 

tot onveiligheid. Landelijk onderzoek wijst ook uit dat gelijkwaardige kruisingen per definitie veiliger zijn dan 

voorrangskruisingen, zie artikel SWOV.

Gereed https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kruispunttypen

3 Wens voor niet teveel versmallingen tussen Kanariestraat en Kelderweg. Balans vinden tussen snelheidsremmers, 

zonder dat dit leidt tot opstoppingen.

Na analyse van het gebruik van de weg en met name het verschil tussen de reguliere weeksituatie en de 

drukkere weekenden blijkt dat een snelheidsverlaging in beide situaties alleen wordt bereikt door drempels en 

kruisingsplateaus. Wegversmallingen zorgen in de drukke weekenden voor onwenselijke situaties en dragen bij 

beperkt verkeer niet genoeg bij aan een verlaging van de snelheid.

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

4 Zorg voor logische looproutes die voldoende breed zijn. In de huidige situatie dienen mensen vaak over te steken 

vanwege eenzijdige trottoirs.

Gelet op de beschikbare ruimte binnen het plangebied is er op een aantal plaatsen te weinig ruimte om aan 

twee zijden van de weg een volwaardig trottoir aan te brengen. Op deze locaties is gekozen om aan één zijde 

van de weg een breder trottoir aan te leggen (circa 1 meter breed). De andere zijde wordt uitgevoerd als een 

'reststrook'. 

Gereed

5 S-bocht Goedenraad levert gevaarlijke situaties op en dient te worden voorzien van trottoir. Mogelijk is hier meer 

ruimte te krijgen voor voetgangers en fietsers.

In de S-bocht wordt aan één zijde van de weg een trottoir aangelegd dat verbonden wordt met het vrijliggend 

trottoir buiten de bebouwde kom. Daarnaast wordt de drempel van de komingang dichter naar de S-bocht 

verplaatst zodat de rijsnelheid van gemotoriseerd verkeer lager is.

Gereed

6 Worden er binnen de kern wel of geen zebrapaden geplaatst? Tussen Bei de Tantes en de kerk lijken hiervoor 

geschikt.

Vanwege het ontbreken van een trottoir aan de zijde van de kerk en de ligging van de basisschool wordt 

heroverwogen of bij de kerk de huidige VOP (VoetgangersOversteekPlaats / zebra) terug gebracht kan worden.

In behandeling

7 Dat rechts voorrang gaat krijgen vind ik geen goed idee. In het kader van duurzaam veilig (herkenbaarheid en uniformiteit) geldt bij erftoegangswegen dat verkeer van 

rechts voorrang heeft. Gelijkwaardige kruisingen passen dus in dit wegbeeld en blijken ook veiliger te zijn dan 

voorrangskruisingen (zie onderzoek SWOV). Bijkomend effect is dat de gelijkwaardige kruising automatisch 

bijdraagt aan de wenselijke snelheidsverlaging.

Gereed https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kruispunttypen

8 Wens om trottoir langs de beek door te trekken van Nachtegaalstraat tot aan de Kanariestraat. Dit heeft niet de gemeentelijke voorkeur. Het wegbeeld wordt hierdoor breder en beïnvloedt de rijsnelheid 

negatief. Ook een mooie groene overgang naar beek wordt hierdoor aangetast. De noodzaak van een trottoir is 

discutabel omdat er ook een alternatief is waarbij niet hoeft te worden overgestoken.

Gereed

9 Loopt het trottoir door tot het einde van het plangebied? Of dient men op het einde alsnog op de rijbaan te lopen? 

Hierbij aandacht voor verlichting.

Het trottoir loopt door tot aan de gemeentegrens met Simpelveld (t.h.v. Putsweg). Gereed

10 Wat te doen met OV en langere reisduur door 30 zone. Nu wordt aansluiting in Gulpen al vaker gemist? Arriva is akkoord met wijziging en stemt daar reisschema op af. Het tijdverlies is overigens verwaarloosbaar 

omdat de bus in huidige situatie geen 50 km/h kan rijden en er regelmatig gestopt wordt bij haltes.

Gereed

11 Let op situatie afslaand fietsverkeer bij de Tantes. Van belang dat dit goed geregeld is. Levert mogelijk gevaarlijke 

situatie op.

Conform de richtlijnen van "erftoegangsweg (ETW 30 km/h)" worden de zijstraten uitgevoerd als 

gelijkwaardige kruisingen waarbij verkeer van rechts voorrang heeft.  Dit principe geldt in heel Eys en draagt bij 

aan uniformiteit, verwachtingspatronen en rijgedrag. Door bewoners is veelvuldig aangegeven dat fietsers in 

huidige situatie de weg "opschieten". Dit verwacht een bestuurder in de huidige situatie niet omdat hij "in de 

voorrang zit" en met 50 km/h het kruispunt mag naderen. Deze gevaarlijke situatie wordt juist opgelost met 

een gelijkwaardige kruising. In de toekomstige situatie wordt de kruising rustiger benaderd omdat de 

bestuurder erop rekent dat verkeer van rechts voorrang heeft en de weg op rijdt.

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

12 Ter hoogte van Mr. Dr. Froweinweg 29 is een van de kritische punten binnen het wegtracé. Het profiel is hier erg 

smal. Wordt het trottoir hier breder en komt hier wel of geen stoeprand?

Het voornemen is om hier wel een stoeprand toe te passen, al dan niet verlaagd ter hoogte van de inrit. 

Tijdens de nadere uitwerking zal bekeken worden of hier een lokale wegversmalling een oplossing is voor het 

verbreden van het trottoir.

In behandeling

13 Ter hoogte van Mr. Dr. Froweinweg 40 is geen zicht bij uitrijden vanuit oprit. Binnen de reconstructie wordt de rijsnelheid verlaagd waardoor het makkelijk wordt in en uit te rijden. Tijdens 

de nadere uitwerking zal gekeken worden nog mogelijk aanvullende voorzieningen.

In behandeling

14 Zorgen (te) veel wegversmallingen tot sluipverkeer door het dorp? Het is niet de bedoeling om sluipverkeer te introduceren door de omliggende straten. Het ontwerp vraagt om 

maatwerk met een balans tussen de thema's intensiteit en snelheid. Het blijft voor een weggebruiker die van 

Simpelveld naar Wittem wil of vice-versa per definitie onaantrekkelijker om dit via de zijwegen te doen. De 

weggebruiker zal dan eerder kiezen voor de provinciale weg (via Nyswiller).

Gereed

15 Verzoek om bushalte te verplaatsen op verzoek van bewoners. De bushalte wordt niet verplaatst omdat dit ten aanzien van het algemene belang weinig oplevert en mogelijke 

bezwaren oplevert van andere bewoners.

Gereed

16 Wethouder Last gaf in eerste bijeenkomst aan dat we niet zomaar er vanuit moeten gaan dat auto's overal de 

ruimte krijgen. Op welke wijze is in dit plan iets met fietser gedaan ? Auto te gast?

Conform de richtlijnen van "erftoegangsweg (ETW 30 km/h)" wordt er binnen het wegprofiel geen onderscheid 

gemaakt in ruimte voor fietsers en auto's. Dit heeft te maken met het geringe verschil in rijsnelheid. Het profiel 

wordt niet breder waardoor auto's bij tegemoetkomend verkeer achter de fietsers moeten blijven totdat er 

ruimte is. 

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

17 Hoe is in het plan rekening gehouden met fietsveiligheid. De combi zijwegen/hellingen en snelheid levert gevaar op, 

zeker ook bij gelijkwaardige kruisingen. Hoe maken we dat duidelijk ?

Middels de reconstructie wordt de algemene rijsnelheid verlaagd. Daarnaast krijgen de gelijkwaardige 

kruisingen een afwijkende kleur en wordt het overgrote deel verhoogd. Hierdoor worden de kruisingen 

overzichtelijker voor fietsers en auto's.

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

18 Hoe is in het plan rekening gehouden met voetgangersveiligheid. Denk aan voldoende brede trottoirs voor rollator 

en kinderwagen.

Binnen de beschikbare ruimte is gekeken hoe iedere verkeersdeelnemer zich zo optimaal mogelijk kan 

verplaatsen, enerzijds qua breedte en anderzijds m.b.t. zo min mogelijk oversteken.

Gereed

19 Geen voorkeur voor klinkers in de rijbaan i.v.m. gladheid, verzakkingen en lawaai. Er zijn geen klinkers voorzien in de rijbaan. Op het wegvak (Mesweg nabij kerk) waar dit is overwogen, is 

uiteindelijk rekening houdende met de wensen van aanwonenden en in het kader van beheer en onderhoud 

achterwege gelaten. Er wordt nog overwogen ter plekke van bepaalde wegvakken een kleur (roodbruin) aan te 

brengen op het asfalt. Dit is mede afhankelijk van de ligging van de gelijkwaardige kruisingen en de 

zichtbaarheid daarvan.

In behandeling

20 Drempels zijn ook niet prettig voor fietsers. Zijn er fietsvriendelijke alternatieven? Van sinusvormige dempel (in een vloeiende lijn omhoog en omlaag) hebben fietsers relatief weinig last en 

daarom raadt de Fietsersbond deze aan. 

Gereed

21 Ter hoogte van de kruising Grachtstraat-Wezelderweg is het verkeeroverzicht slecht. Middels de reconstructie wordt de algemene rijsnelheid verlaagd. Daarnaast krijgen de gelijkwaardige 

kruisingen een afwijkende kleur en wordt het overgrote deel verhoogd. Hierdoor worden de kruisingen 

zichtbaarder en wordt ook het gewenste gedrag voor de weggebruiker duidelijk. Verder blijkt dat bij minder 

overzichtelijke kruisingen, de rijsnelheid lager ligt (omdat weggebruikers zich aanpassen aan de situatie). Een 

overzichtelijke kruising maakt hem derhalve niet altijd veiliger.

Gereed

22 Als er laden en lossen plaats vindt is er onvoldoende ruimte om in te halen. Gelet op de beschikbare ruimte, zal ten tijde van laden en lossen op elkaar gewacht moeten worden. Dit is in 

de huidige situatie ook het geval. Het betreft een situatie die sporadisch voorkomt.

Gereed

23 Het trottoir loopt scheef ter hoogte van Mesweg 8. Afhankelijk van de gewenste afwateringsrichting, loopt een trottoir af en dus altijd een beetje scheef. De 

helling van een trottoir mag echter niet te scheef worden omdat het dan niet meer prettig loopt. In het nieuwe 

ontwerp wordt hier rekening mee gehouden ook in relatie tot de afwatering.

Gereed

24 Hoe en op welke wijze krijgt fietser de ruimte op gedeeltes van 5 meter? Dit is te smal ook in verband met 

openslaande deuren langsparkeervakken.

De breedte ter hoogte van versmallingen is groot genoeg waar twee fietsers en één auto. Bij twee auto's dient 

achter de fietsers te worden gebleven. Binnen de reconstructie wordt de algemene rijsnelheid verlaagd, 

waardoor auto's en fietsers op een veiligere manier kunnen passeren. Daarnaast hebben de versmallingen een 

beperkte lengte. 

Gereed

25 Bij garage Oto Eys eindigt het trottoir, kan hier iets aan gedaan worden ? Binnen het ontwerp wordt voorzien in een doorlopende trottoir. Tijdens de nadere uitwerking zal dit nader 

bekeken worden rekeninghoudend met o.a. hoogtes.

Gereed

26 Hoe wordt buiten bebouwde kom het fietsgedeelte ingericht ? Wordt dit als aan de Wittemer Allee of anders ? Buiten de bebouwde kom worden er suggestiestroken aangebracht welke voldoen aan de richtlijnen en het 

advies van de fietersbond.

Gereed

27 Idee voetpad/fietspad naar Simpelveld : in bocht Goedenraadsbergweg rechtdoor, onder tunneltje door en dan 

rechtdoor langs het spoor. In Simpelveld voetgangers aansluiten op Thelehekker voetpad en fietsers via 

Bulkensdalweg naar Bulkemsstrat.

Dit idee zal separaat en nader worden onderzocht in het kader van de aanleg van een eventuele recreatieve 

fietsverbinding tussen Eys en Simpelveld.

Gereed

28 De vraag is 30 of 50 km zone? Denk dat dit goed onderzocht moet worden door deskundigen. In Vijlen is 30 km zone 

voorstel dan ook weer “afgeketst”.

De afweging voor 30 of 50 is zorgvuldig en door deskundigen gemaakt. Allereerst op beleidsmatig niveau en 

vervolgens op projectniveau (lokaal). De gemaakte afwegingen als ook het ontwerp zijn vervolgens door een 

onafhankelijke verkeerskundige beoordeeld in een second opinion. Geconcludeerd wordt dat de gemeente de 

juiste afwegingen en keuzes heeft gemaakt. In het bijgevoegde afwegingsschema is uitgebreid in kaart 

gebracht op basis van welke argumenten de gemeente kiest voor een Erftoegangsweg (30 km/h). 

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

29 Snelheid Zorgen dat verkeer langzamer rijdt, dan ook minder last van trillingen en geluid. Door te kiezen voor Erftoegangsweg (30 km/u), de juiste inrichting en maatregelen wordt de rijsnelheid 

verlaagd. Een verlaging van de snelheid heeft een positieve invloed op het verlagen van het niveau van geluid 

en trillingen. De huidige weg is in slechte staat en kenmerkt zich door vele oneffenheden welke geluid en 

trillingen veroorzaken. In de nieuwe situatie is dat niet meer het geval, behoudens in een situatie waarbij een 

voertuig te hard over een drempel rijdt. Met het toepassen van sinusvormige drempels en trillingsbeperkende 

maatregelen ter plekke van de drempel wordt een situatie beoogd waarbij niet meer overlast ontstaat dan nu 

het geval is.

Gereed

30 Voorstander van wegversmallingen met voorrangsborden om de snelheid omlaag te brengen. Deze maatregel is niet geschikt om de snelheid te verminderen op rustige weekdagen en creëert een probleem 

in de doorstoom en daarmee overlast tijdens de drukkere toeristische perioden.

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

31 Mist visuele/optische maatregelen om snelheid omlaag te brengen. Met alleen visuele maatregelen wordt de snelheid niet voldoende teruggebracht. De fysieke maatregelen 

worden aangevuld met visuele maatregelen (kleurstelling, belijning, groen).

Gereed

32 Snelheid omlaag brengen is grootste uitdaging. Door te kiezen voor Erftoegangsweg (30 km/u), de keuze voor gelijkwaardige kruisingen en het aanbrengen van 

voldoende snelheidsremmende maatregelen wordt de rijsnelheid verlaagd.

Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

33 Zijn attentievlakken op kruisingen optisch of worden hier plateaus aangelegd ? Het streven is om het merendeel van de kruisingen uit te voeren als plateaus (verhoogd). Op een aantal 

plaatsen is dit waarschijnlijk niet mogelijk vanwege de hoogtes. Hoe dat deze exact vorm worden gegeven, zal 

plaatsvinden tijdens de nadere uitwerking.

Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

34 Weg versmallen bie de tantes naar 5 meter is te smal. Er wordt nu vaker gelost op straat en dat levert opstoppingen 

op.

Ter hoogte van Bie de Tantes blijft de huidige rijbaanbreedte gehandhaafd, zodat opstoppingen worden 

geminimaliseerd.

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

35 Is het een idee om een hol profiel toe te passen als snelheidsremmend? Een hol profiel wordt aangelegd indien de afwatering in het midden van de weg plaatsvindt. Om het water 

verder af te voeren zijn kolken (putjes) nodig. Op basis van het gebruik (aantal voertuigen) van de weg en ter 

voorkoming van extra trillingen en geluid kiest de gemeente er hier niet voor om een goot met kolken in het 

midden van de weg aan teggen. De mogelijkheden om een optische remmer te creeeren door een brede 

middenas aan te leggen (in andere kleur) worden nog besproken in het volgende werkgroepoverleg.

Gereed

36 Geen voorstander van 30 km/u-zone. Is dit besluit definitief? Met het vaststellen van het Mobiliteitsplan heeft de gemeenteraad ingestemd met een verkeersvisie die onder 

andere aangeeft dat het huidige wegtrace 30 km/h moet worden. Het college heeft ingestemd met het huidige 

ontwerp en het presenteren daarvan. Na deze conslutatieronde worden verkeersbesluiten genomen, pas dan 

is het juridische traject afgerond en kan gesteld worden dat het besluit definitief is.

Gereed Voor meer info en achtergrond, zie afwegingsformulier en 

factsheets op de projectwebsite.

37 Geen voorstander van drempels. Het terugbrengen van de rijsnelheid is een van de grootste uitdagingen binnen dit project. Gelet op het grote 

verschil tussen het gebruik van de weg in de situatie door de week en tijdens de de drukkere toeristische 

periodes zijn drempels de meest effectieve maatregelen. Op locaties waar een drempel om moverende 

redenen niet kan worden aangebracht kan gekozen voor een lokale wegversmalling. Met het toepassen van 

sinusvormige drempels en trillingsbeperkende maatregelen ter plekke van de drempel wordt een situatie 

beoogd waarbij niet meer overlast ontstaat dan nu het geval is.

Gereed

38 Geluid/trillingen Klinkers veroorzaken lawaai. Er zijn geen klinkers voorzien in de rijbaan. Op het wegvak (Mesweg nabij kerk) waar dit is overwogen, is 

uiteindelijk rekening houdende met de wensen van aanwonenden, doch ook in het kader van beheer en 

onderhoud achterwege gelaten.

Gereed

39 Geen voorstander van klinkers.  Bij klinkers ontstaan vaak verzakkingen door rioolwerkzaamheden. Er zijn geen klinkers voorzien in de rijbaan. Op het wegvak (Mesweg nabij kerk) waar dit is overwogen, is 

uiteindelijk rekening houdende met de wensen van aanwonenden, doch in het kader van beheer en onderhoud 

achterwege gelaten.

Gereed

40 Geen voorstander van drempels. Liggen ergens referentiedrempels in de buurt, om een beeld te krijgen van het 

rijcomfort?

Het terugbrengen van de rijsnelheid is een van de grootste uitdagingen binnen dit project. Gelet op het grote 

verschil tussen het gebruik van de weg in de situatie door de week en tijdens de de drukkere toeristische 

periodes zijn drempels de meest effectieve maatregelen. Op locaties waar een drempel om moverende 

redenen niet kan worden aangebracht kan gekozen voor een lokale wegversmalling. Met het toepassen van 

sinusvormige drempels en trillingsbeperkende maatregelen ter plekke van de drempel wordt een situatie 

beoogd waarbij niet meer overlast ontstaat dan nu het geval is.

Gereed Er worden op vele soortgelijke wegen sinusvormige drempels 

aangelegd. In de presentatie op de website treft u enkele 

referentiebeelden aan. Een vergelijkbaar project en referentie treft 

u aan in Elsloo en Berg aan de Maas. Maar ook dichter bij huis, 

gemeente Valkenburg, Eijsden-Margraten en Maastricht, past deze 

drempels veeldvuldig toe.

41 Niet meer lawaaiveroorzakende elementen. Dus geen klinkers. Eventueel alternatief gekleurd asfalt. Er zijn geen klinkers voorzien in de rijbaan. Op het wegvak (Mesweg nabij kerk) waar dit is overwogen, is 

uiteindelijk rekening houdende met de wensen van aanwonenden, doch ook in het kader van beheer en 

onderhoud achterwege gelaten.

Gereed Er wordt nog overwogen ter plekke van bepaalde wegvakken een 

kleur (roodbruin) aan te brengen op het asfalt. Dit is mede 

afhankelijk van de ligging van de gelijkwaardige kruisingen en de 

zichtbaarheid daarvan.

42 Parkeren Het is goed dat de parkeerplaatsen breder worden. - Gereed

43 Motoren / fietsers parkeren op trottoir bij de kerk. Parkeervoorzieningen voor motoren/fietsen zullen voorzien worden bij het Pendileterrein en nabij de bushalte 

bij de kerk. Eventueel nabij trafo Wezelderweg en op eigen terrein.

Gereed

44 Hoe verhouden Plein Pendile en Plein gymzaal tot het wegtracé in relatie tot (fiets)parkeren? Deze gebieden worden gebruikt voor het voorzien van (fiets)parkeren. Voor beide pleinen is een ontwerp 

gemaakt. Hierbij is de totaliteit beken in relatie tot het wegtracé.

Gereed

45 Kunnen staanplaatsen op het trottoir (t.p.v. laden en lossen) extra stevig worden uitgevoerd om verzakkingen te 

voorkomen?

Door de krappe ruimte in het dwarsprofiel ligt het niet voor de hand om laad- en losplekken te creëeren. Als 

blijkt dat er een specifieke behoefte is en dit kan ingepast worden, dient de constructie hier ook op berekend 

te worden.Bij het ontwerp van Parkeervoorzieningen en overrijdbare trottoirgedeeltes wordt hier reeds 

rekening mee gehouden.

Gereed

46 Bij de bushalte op de Froweinweg is ruimte om extra parkeerplaatsen te maken. Naast de bushalte zijn twee extra parkeerplaatsen voorgesteld. Gereed

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kruispunttypen
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47 Ik ben geen voorstander van het weghalen van de parkeerplaatsen aan de noordzijde tussen Past. Duckweilerweg en 

Nachtegaalstraat. Deze kunnen gebruikt worden om parkeerdruk in de St. Agathastraat te verminderen

De huidige reststrook is conform richtlijnen te smal voor parkeerplaatsen. Momenteel wordt bekeken welke 

mogelijkheden er zijn om toch parkeerplaatsen te voorzien. Het huidige ontwerp voorziet in 5 

overloopparkeerplaatsen.

Gereed

48 Nabij Plataan hoek Agathastraat wordt vaak op trottoir geparkeerd waardoor voetganger geen ruimte heeft. Het streven is om in het ontwerp binnen de projectgrenzen voldoende parkeervakken aan te leggen en tevens 

duidelijk onderscheid te maken tussen trottoir en parkeren. Hiermee wordt foutief parkeergedrag tegegegaan. 

Het kermisplein (Nachtegaalstraat) wordt ingezet om de grotere behoefte tijdens zomerdrukte op te vangen. 

Een goede verwijzing naar deze parkeerplaats is hiervoor noodzakelijk.

Gereed

49 Fiets- en bromparkeren bij voorzieningen in zicht nabij voorzieningen. Anders worden deze niet gebruikt. Er zijn de 

afgelopen tijd 23 fietsen in Gulpen gestolen.

Binnen het ontwerp zijn meerdere locaties aangewezen voor fiets- en bromparkeren. Gereed

50 Is er hoogteverschil tussen parkeren en trottoir ? Als dat niet het geval is wordt op trottoir geparkeerd, zoals in de 

Van Breijlstraat.

Er is geen hoogteverschil tussen parkeerplaats en trottoir. Door de parkeerplaatsen voldoende breed te maken 

wordt parkeren op het trottoir tegengegaan.

Gereed

51 Kan er een parkeerverbod worden ingesteld voor fietsers/motoren op trottoirs nabij Bei De Tantes? Dit wordt bekeken tijdens de nadere uitwerking van het ontwerp. In behandeling

52 We hebben een behoorlijk parkeerprobleem in geheel Eys. Denk alleen al – om 2 voorbeelden met naam te noemen 

– de St. Agathastraat en de Grachtstraat. Hier zou bijvoorbeeld het parkeren bij de voetbal, het kermisterrein en 

wellicht een parking ingang dorp een oplossing kunnen zijn (inzichtelijke bewijzering waar te parkeren). Daarnaast 

o.a. de verkeersdruk, gevaar fietsers en veiligheid dat hierbij een rol speelt.

Uit parkeeronderzoek blijkt dat er op de meeste momenten voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Dit is 

niet het geval tijdens de drukke zomermomenten rondom de betreffende voorzieningen. Tijdens deze 

momenten voorziet het Plein Nachtegaalstraat in voldoende parkeerplaatsen. Dit plein ligt op 5 minuten 

loopafstand van de voorzieningen en daarmee wordt ook voorzien in de behoefte op drukke momenten. Het 

aantal parkeerplaatsen rondom de kerk kan niet oneindig worden uitgebreid. Dit gaat ten koste van de 

leefkwaliteit van het centrum. In het ontwerp is gezocht naar een juiste balans tussen leefkwaliteit en 

parkeerbehoefte. Dit houdt in dat rondom de kerk bij drukke dagen niet kan worden voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen en dat men dient te parkeren op het Plein Nachtegaalstraat. De gemeente onderzoekt of 

vergunningparkeren een geschikte oplossing is om te voorzien in de behoefte van de bewoners (parkeren voor 

de deur) en tegelijkertijd bezoekers stimuleert in het parkeren op het Plein Nachtegaalstraat. Een goede 

bewegwijzering is hierbij cruciaal.

Gereed

53 Groen Wie beslist of bomen moeten worden vervangen en welk type wordt aangeplant. Hebben de burgers hierbij 

inspraak?

Inspraak/suggesties van bomen zijn mogelijk, echter wordt de uiteindelijke beslissing door de gemeente 

gemaakt.

Gereed

54 Gelieve de groenvakken bij parkeervakken weg te halen. Dit zorgt voor minder ruimte en verkeersoverzicht. Groen (indien op de goed manier ingepast) draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. Bij de inrichting willen we 

inzetten op het versterken/doorzetten van een laanstructuur d.m.v. het vervangen en aanplanten van bomen. 

Het is geen doel op zich om groenvakjes met onderbeplanting aan te brengen tussen de parkeervakken. Het 

aspect "zicht" en "ruimte" wordt in het verdere ontwerptraject meegewogen.

Gereed

55 Kan er ter hoogte van de beek een haag geplaatst worden naast het trottoir? Dit om te voorkomen dat mensen in de 

beek vallen. Eventueel te combineren met leibomen. 

De inrichting van de strook langs de beek is nog niet definitief en wordt besproken met Waterschap Limburg. In behandeling

56 Voorkeur voor toepassen grootformaat stenen om onkruidgroei tegen te gaan. Bij de keuze van materialen wordt dit onderwerp zorgvuldig meegewogen. Gereed

57 De Acacia's in de Wittemerweg zijn geen geschikte boomsoort. Over een aantal jaar zijn deze gevaarlijk en van slecht 

kwaliteit.

Gemeente zal de kwaliteit in kaart brengen. In behandeling

58 Bij aanplant bomen rekening houden met diverse soorten (biodiversiteit) ter voorkoming ziektes. Dit uitgangspunt wordt meegenomen in het groenontwerp. Gereed

59 Geschikte bomen bij de beek zijn bijvoorbeeld Zwarte Elzen vanwege hun sterke wortelgestel. Dit voorstel wordt meegenomen in het groenontwerp. Gereed

60

61 Water Vraag buurtbewoners 8 en 10. Dorpels liggen lager dan weg. In huidige situatie wateroverlast. Hoe wordt dat 

aangepakt in combi met trottoir en parkeren

Tijdens de nadere uitwerking wordt gekeken naar de nieuwe hoogtes in relatie tot het voorkomen van 

wateroverlast.

Gereed

62 Er zou een geval zijn van verdrinking in de beek. Navraag doen Dit is bij de gemeente niet bekend. Gereed

63 (gebakken) Klinkers worden erg glad bij regen. Voorkeur voor trottoirtegels Klinkers zijn niet per definitie gladder dan andere materialen. Indien er voor klinkers gekozen zou worden, 

hebben deze eenzelfde soort stroefheid als asfalt.

Gereed

64 Er is sprake van wateroverlast in de Wittemerweg ter hoogte van de parkeerstrook. Binnen de reconstructie wordt de weg afgewaterd richting het buitengebied, waardoor wateroverlast wordt 

voorkomen.

Gereed

65 Helling Dwarsprofiel C-C tussen huisnummer 10 en 18, klopt dat op dwarsprofiel? Dorpel ligt daar lager dan weg. 

Wateroverlast. Hoe wordt dat opgelost ?

Het dwarsprofiel betreft een schetsmatige weergave, waar niet zodanig naar hoogtes zijn gekeken. Tijdens de 

besteksuitwerking wordt gekeken naar de nieuwe hoogtes in relatie tot het voorkomen van wateroverlast.

In behandeling

66 Overig Tevreden over proces. - Gereed

67 Verzoek om te spreken met ondernemers. Met name voor een vergoeding voor mis te lopen omzet. Er vindt geen vergoeding plaats voor ondernemers. Wel wordt er alles aan gedaan om de overlast zo veel 

mogelijk in te perken (bereikbaarheid, fasering tijdens uitvoering).

Gereed

68 Het was mij niet gelukt de tekeningen te downloaden. De tekening is persoonlijk nog een toegestuurd in aangepast formaat. Gereed

69 Bij Mr. Dr. Froweinweg huisnummer 42/44/47 verhoging in de straat eruit halen. Tijdens de nadere uitwerking wordt dit meegenomen Gereed

70 Wanneer wordt gestart met werkzaamheden en hoe lang duren deze ? Het voornemen om in het tweede kwartaal van 2022 te starten. De duur van de uitvoering is erg afhankelijk 

van aanpak en fasering. Hou rekekning met circa 1,5 jaar.

Gereed

71 De focus moet mijns inzien vooral liggen in het “geheel” van aandachtspunten in Eys. En dat is niet enkel het 

vernieuwen van de Mesweg – wat nu opeens prioriteit zou hebben gezien de slechte toestand van de weg. Volgens 

mij is de urgentie in deze nog niet zo hoogstnoodzakelijk.” 

Voor zover bekend zijn alle aandachtspunten verzameld. Dit is o.a. gebeurt op 4 maart tijdens de algemene 

bewonersavond, per mail en tijdens de werkgroepoverleggen. De inbreng is verzameld, gerubriceerd en vormt 

de input voor het werkgroepoverleg en de verdere uitwerking.

Op basis van de technische toestand van de weg en het aantal meldingen en klachten dat ons hierover bekend 

is, zijn wij van mening dat het juist is dat we de voorbereidingen voortzetten, zeker ook omdat het voor 

niemand duidelijk is wanneer de coronacrisis achter de rug is.

Gereed

72 Het Pendile terrein, ligt al jaren “braak”. Hier is nu een hele tijd terug al een oplossing gevonden die door de 

inwoners van Eys ook gekozen is middels inzet van ons kernoverleg. Een perfect voorbeeld om inwoners te 

betrekken, maar dan volgt verder geen actie meer middels de gemeente! Dit is voor vele inwoners niet meer te 

begrijpen en ook niet uit te leggen.

In aanloop naar de eerste bewonersavond van 4 maart is de aanpak en planning van het Pendile terrein 

besproken met een afvaardiging van het Kernoverleg. Op dat moment was er begrip voor het combineren van 

de voorbereiding en uitvoering van Pendile en Mesweg/Froweinweg. Vervolgens is dat ook zo 

gecommuniceerd op 4 maart.

Gereed

73 Kermisterrein is een lelijk stuk grond is. Het kermisterrein maakt onderdeel uit van het projectgebied.  Binnen de reconstructie wordt het plein en 

verblijfdskwaliteit opgewaardeerd.

Gereed

74 Een klinkerbestrating is voor een authentiek dorp als Eys een aanvullende uitstraling (zeker het gedeelte rondom de 

kerk). Zie ook in Simpelveld en meerdere dorpen waar dit meer en meer wordt ingezet.

Een klinkerverharding draagt zeker bij aan de karakterstieken van een kern. Het verdere proces dient uit te 

wijzen of en waar dit materiaal zou kunnen worden toegepast (in trottoirs en/of op het Plein Nachtegaalstraat)

In behandeling

75 Lijkt mij ook plausibel om inwoners van Eys te informeren (betrekken) in dit proces, dit kan niet enkel via een 

werkgroep als deze. Of in de trant van zoek maar op de site van de gemeente, dat is niet werkbaar. Creatief denken 

hoe hier mee om te gaan. Want het kan niet zo zijn dat wij – de werkgroep - bij de mensen b.v. in de straat maar 

langs moeten gaan, zoals in de meeting hiervoor werd gesuggereerd. Denk dat de rol van de gemeente – in geheel 

van aandachtspunten -  samen met de inwoners hier van groot belang is. 

De inwoners van Eys zijn en worden betrokken in het proces. Na de eerste algemene bewonersavond van 4 

maart werden wij helaas geconfronteerd met de corona-crisis en hebben wij onze aanpak moeten aanpassen. 

In juli en december 2020 en juli 2021 zijn de inwoners via een huis aan huis brief geïnformeerd over de 

gewijzigde aanpak en de werkwijze van de werkgroep. Actief informeren via projectbrieven en Gulp en Geul 

blijven we doen. De projectwebsite vormt de centrale plek waar alle info terug is te vinden. Voor creatieve 

oplossingen blijven wij open staan.

Gereed

76 Parkeerplaats gymzaal 

(Bewonersavond)

Wens voor een dorpse uitstraling met mooie functionele materialen. Binnen het ontwerp wordt de asfaltverharding vervangen door elementenverharding. Gereed

77 Wordt de inspraak voor het parkeerterrein hetzelfde als met Pendile? Er wordt voor het parkeerterrein geen separaat ontwerptraject uitgevoerd. Het ontwerp is totstand gekomen 

op basis van de inbreng van de bewoners tijdens de contactmomenten.

Gereed

78 Bij het ontwerp van het parkeerterrein dient de beek een prominentere rol te hebben. Het ontwerp is zodanig vormgegeven dat er vanaf het parkeerterrein zicht is op de beek. Dit wordt bereikt 

door het aanpassen van het bestaande groen en het plaatsen van bankjes.

Gereed

79 Informatieborden over wandelroutes ook voorzien bij de gymzaal. Binnen het ontwerp is hier ruimte voor gereserveerd. De exacte vormgeving van deze borden worden later 

bepaald.

Gereed

80 Openbare toilet bij gymzaal, maar ook hygienisch en geen overlast veroorzaaked voor omwonenden. Het realiseren van een openbaar toilet is onpraktisch en leidt snel tot overlast voor omwonenden. Gereed

81 Bij de containers wordt vaak afval gedumpt. Sluikstorten is lastig te voorkomen. Binnen het ontwerp kan dit middels goede verlichting worden ontmoedigd. Gereed

82 Parkeren plein in combinatie met wandelroutes beter aangeven. Binnen het ontwerp wordt een openbare ruimte beoogd waar meerdere functies kunnen plaatsen, zoals 

parkeren, verblijven, informeren en het houden evenementen.

Gereed

83 Meer verlichting toepassen / minder uitnodigend om te verblijven. Goede verlichting draagt bij aan sociale veiligheid en het uitnodigend karakter van het plein. Dit is iets wat 

zeker onderdeel is van het ontwerp. 

Gereed

84 Liever geen klinkers ivm kinderen. Om te accentueren dat het plein ook een verblijfsruimte is stellen we elementenverharding voor. Asfalt heeft 

hier niet onze voorkeur. Elemenetenverharding is niet per definitie gladder dan asfalt. Dit heeft met 

gladheidspreventie te maken.

Gereed

85 Op het parkeerterrein een jeux de Boullebaan voorzien. Andere voorbeelden schaatsbaan, 20 ontbinding optocht? De insteek van het ontwerp is om een zo flexibel mogelijk plein te creëeren. In samenspraak met de werkgroep 

is bekeken welke aanvullende voorzieningen mogelijk zijn in relatie tot hun impact op het plein.

In behandeling

86 Hoe om te gaan met parkeren tijdens evenementen? Het merendeel van de evenementen zal plaatsvinden op het Pendile terrein. Tijdens deze evenementen 

fungeert het kermisterrein als overloopparkeerplaats.

Gereed

87 Wens voor een goede opknapbeurt. Binnen het ontwerp krijgt het terrein een grote opknapbeurt. Gereed

88 Kan het plein worden ingericht zodat er eventueel een schaatsbaan gemaakt kan worden? Het midden van het plein is een open ruimte die voor verschillende activiteiten kan ingezet worden. Het 

maken van een ijsbaan behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Gereed

89 Er schijnt gedealt te worden, maar jonge mensen weghouden lijkt mij hier niet zinvol. Eys moet ook voor jonge 

mensen leuk zijn en blijven. Het probleem mag zich ook niet verplaatsen naar het gebouw van het IVN op de 

Boerenberg.

Goede verlichting draagt bij aan sociale veiligheid en het uitnodigend karakter van het plein. Dit is iets wat 

zeker onderdeel is van het ontwerp. 

In behandeling

90 In de werkgroep (inbreng ouderwerkgroep in 2000) is destijds een opsomming gemaakt van wenselijkheden:

- Behoud van de “ijsbaan”, het carre van baksteen bestrating in het midden.

- Meer verlichting om overlast tegen te gaan.

- Herstel van de basketbaalpaal en voorruimte (historische donatie van Boerenleenbank).

- Ruimtelijk element om te skaten en mogelijk als podium te dienen voor incidentele feestelijkheden (harmonie 

Agatha, carnaval, Koningsdag).

- Forse verbetering van het groen en de beleving van het pleintje, niet als achterkant of verstopt gebied, destijds ook 

bron van overlast door dealende jeugd. Voorstel: om groen te openen en de zichtrelatie met de Mesweg op te 

krikken (wellicht betreedbaar naar de beek toe?); bestaand groen van “schaamgroen” om te toveren tot groen van 

het plein en begeleiding van de pleinruimte (entreepunten, toegang gymzaaltje); het milieustation vraagt om 

voldoende onderhoud: zichtbaarheid helpt bij voorkomen rommel; voorkomen/sterk beperken van opslagfunctie op 

plein bij werkzaamheden tbv groen en wegen is zeer welkom.

- Verlichtingsniveau afstemmen op plein, sfeer en maat en lumen.

Helaas is de uitvoering nooit effectief ter hand genomen.

De exacte invulling van het plein is  bepaald. Hierbij zijn deze punten afgewogen en grotendeels ingepast 

binnen het ontwerp van het plein. Gedurende de nadere uitwerking zal dit geconcretiseerd worden. 

Gereed

]


