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1 Hoe veilig zijn gelijkwaardige kruisingen? 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. Bijkomend effect is dat de gelijkwaardige kruising automatisch bijdraagt aan de wenselijke 

snelheidsverlaging. Meer informatie treft u aan in het bijgevoegde document ''Afwegingen ETW 30 km/u''.

2 Hoe worden de kruisingen vormgegeven? De gelijkwaardige kruisingen worden standaard voorzien van een rode asfaltcoating met taludstrepen, zodat ze 

de weggebruikers extra attenderen. Tijdens de nadere uitwerking zal nader bekeken worden wat de 

mogelijkheden zijn om de kruisingen verhoogd of verlaagd uit te voeren, zodat ze een extra remmend effect 

hebben. Dit hangt samen met de hoogtes en de afwatering. Zie tevens de referentiebeelden in het document 

''Afwegingen ETW 30 km/u''.

3 Hoe wordt er omgegaan met de plek van de fietser? De principes van Erftoegangsweg (ETW 30 km/u) gaan uit van een gemengd wegprofiel waarbij geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. Dit heeft te maken met het gerichte 

verschil in rijsnelheid. Buiten de bebouwde kom worden er wel rode suggestiestroken aangebracht zodat de 

plek van de fietser duidelijk is. 

4 Waar wordt fietsparkeren gefaciliteerd? Het is mogelijk om binnen het plan op 3 locaties  te voorzien in fietsparkeren. Dit is aan de noordzijde van 

Pendile, naast de bushalte Mesweg bij de kerk (in het zicht van Bei de Tantes) en op het plein Nachtegaalstraat. 

In het verdere ontwerp wordt bekeken of alle locaties ingezet worden.

5 Worden de looproutes binnen Eys voldoende breed en logisch? Binnen de beschikbare ruimte wordt een zo goed mogelijke voetpadenstructuur nagestreefd. Ter hoogte van 

kritische punten is maatwerk geleverd zodat er extra ruimte is voorzien voor de voetgangers. Het ontwerp op de 

kritische punten voorziet in ieder geval in een volwaardig trottoir aan één zijde van de weg. Daarnaast wordt er 

een trottoir aangelegd van Eys tot aan de gemeentegrens met Simpelveld.

6 Wordt bij de trottoirs rekening gehouden met rollators en mindervaliden? Bij de uitwerking van het ontwerp wordt er nader gekeken naar de hoogtes in het plan en hun invloed op het 

trottoir. Het voorkomen van een op en afgaand trottoir vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt zodat de 

gebruikers zo min mogelijk hinder ervaren.

7 Waarom zijn er drempels nodig, het wordt immers 30? Bij het verlagen van de maximumsnelheid dient de weg hier tevens naar worden ingericht. Gelet op het bus- en 

agrarisch verkeer kan de rijbaan nauwelijks versmald worden. Er zullen dus aanvullende maatregelen getroffen 

worden.

8 Waarom drempels en geen versmallingen? Eys kent een groot verschil tussen de door de weekse situaties en het toeristisch seizoen. Versmallingen werken 

alleen als er tegenliggers zijn (en niet te veel). Op rustige momenten zijn er te weinig tegenliggers en op drukke 

momenten te veel waardoor wegversmallingen meer hinder veroorzaken dan aan snelheidsreductie opleveren 

(voorbeeld Ubachsberg). Drempels werken zowel in de rustige als in de drukke situaties.

9 Hoe wordt het aandeel groen binnen Eys vergroot? Per locatie is gekeken en afgewogen waar ruimte gemaakt kan worden voor groen. De beschikbare ruimte is 

beperkt met alle eisen en wensen, zowel bovengronds als ondergronds. Het grootste deel van extra groen wordt 

gerealiseerd op het stuk Mesweg tussen de Pastoor Duckweilerweg en Kanariestraat. Daarnaast is het voorstel 

voor vergroening naast de kerkomgeving momenteel nog in behandeling.

10 Welke boomsoorten worden toegepast? De boomsoorten zijn momenteel nog niet bekend. Gedurende de nadere uitwerking worden de boomsoorten 

vastgesteld. Bij de keuze wordt rekening gehouden met de plantlocatie, groeivorm, hoogte, schaduwvorming, 

waterbehoefte, etc. 

11 Zijn er na de reconstructie in Eys voldoende parkeerplaatsen? 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. 

12 Is vergunningparkeren een oplossing om onderscheid te maken tussen parkeren voor bewoners en bezoekers? 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.

13 Wat is de toegevoegde waarde om op trottoirniveau te parkeren? In de huidige situatie wordt er op rijbaanniveau geparkeerd. De trottoirband bevindt zich dan tussen het 

parkeervak en het trottoirband. Op het moment dat er geen auto's geparkeerd naast de rijweg wordt de rijbaan 

als breder ervaren waardoor de rijsnelheden toenemen. Bij parkeren op trottoirniveau bevindt de trottoirband 

zich tussen de rijbaan en het parkeervak. Het object heeft een psychologisch effect (obstakelvrees) waardoor de 

rijbaan niet als breder wordt ervaren en daardoor de rijsnelheid niet extra verhoogd.

14 Gaat de gemeente als de gehele reconstructie voltooid is dan ook werkelijk optreden bij eventuele parkeeroverlast 

door fietsen, scooters en motoren op de stoep  (omgeving kerk)? Nu wordt de doorgang vaak verhinderd door deze 

objecten op de stoep.

Gemeente zet de eerste stap door in de openbare ruimte duidelijk onderscheidt te maken tussen parkeren en 

trottoir. Vanaf dat moment kan gehandhaafd worden. Voor wat betreft specifieke en lokale problemen zal de 

gemeente contact opnemen met betreffende eigenaren om nadere afspraken te maken.

15 Is er ter plaatse van de waterbuffer aan de Wittemerweg kans op overlast van ongedierte (bijv. ratten) en hoe wordt 

het onderhoud voorzien ?

Bij de verdere detaillering van het ontwerp van de buffer wordt rekening gehouden met de toegang en het 

beheer en onderhoud. Rattenoverlast is een probleem dat van veel factoren afhankelijk is. De waterbuffer krijgt 

een landelijke uitstraling (grasland) en zal slechts enkele keren per jaar kortdurend vol water staan. 

Rattenoverlast kan worden tegengegaan door de overstort vanuit het riool slim te detailleren. Dit onderdeel 

wordt nog verder uitgewerkt. 

16 Is er duidelijkheid over welke materialen er komen? Momenteel zijn de materiaalkeuzes nog niet definitief. Dit is mede afhankelijk van het budget. Gedurende de 

nadere uitwerking wordt hier een keuze in gemaakt.

17 Hoe wordt de aantrekkelijkheid van en sociale veiligheid op het plein verbeterd? Het plein krijgt een kwaliteitsverbetering door een aangepast ontwerp. Hierbij wordt het asfalt vervangen door 

klinkers om meer een dorpsuitstraling te krijgen. Daarnaast wordt een deel van de bosschage richting de beek 

verwijderd, zodat er meer zicht is op en interactie tussen Mesweg-plein. De toegang vanaf de Lijsterstraat wordt 

voor autoverkeer dichtgezet, zodat auto's enkel nog het plein op kunnen vanaf de Nachtegaalstraat. Binnen de 

nadere uitwerking wordt het thema verlichting nader bekeken.

18 Hoe verhoudt het aantal parkeren zich ten opzichte van het huidige aantal? In de huidige situatie is er plaats voor circa 47 parkeerplaatsen. Tijdens het parkeeronderzoek zijn op deze 

locatie maximaal 5 auto's geteld. Binnen het ontwerp worden 41 parkeerplaatsen voorzien, rekening houdend 

met andere aanwezige voorzieningen. In uitzonderlijke situaties zou ook op de andere verharding kunnen 

worden geparkeerd.


