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Soort overleg : Werkgroepoverleg 
 
Verslagnr. : 5 
 
Project : Reconstructie Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg e.o., Eys 
 
Projectnummer : 20.001 
 
Datum, tijd en plaats : 24 juni 2021, 19:00 uur, Raadszaal Gemeentehuis Gulpen-Wittem 
 
Aanwezigen : naam: namens: 
  Wethouder J. Last Gemeente Gulpen-Wittem  JL 
  Dhr. J. van Oeffelt  Gemeente Gulpen-Wittem JO 
  Mevr. B. Dumont Werkgroeplid BD 
  Dhr. W. Olislager Werkgroeplid WO 
  Dhr. T. Mallee Werkgroeplid TM 
  Dhr. P. Pelzer Werkgroeplid PP  
  Mevr. I. de Vries Werkgroeplid IV   
  Dhr. J. Kikken Wergkroeplid JK 
  Dhr. H. van Wersch Werkgroeplid HW  
  Dhr. R. Dorren Plangroep Heggen B.V. RD  
  Dhr. J. Pelzer Plangroep Heggen B.V.          JP 
 
Afwezigen : Dhr. E. Stronk Voorzitter ES  
  Mevr. A. Bronner Werkgroeplid AB  
  Mevr. I. van Bommel Werkgroeplid IB 
  Mevr. S. Leunissen Werkgroeplid SL 
  Dhr. W. Lucas Werkgroeplid WL  
  Dhr. B. Ploumen Werkgroeplid BP  
  Mevr. B. Kikken Werkgroeplid BK  
 
        

 
 ACTIE 
0. Opening en mededelingen 

- De avond wordt geopend door JvO. Na een lange periode is het mogelijk om fysiek bij elkaar te 
komen en de werkgroep bij te praten over het ontwerpproces en de vervolgstappen.  

 
1. Verslag vorig overleg 

- WO wilt opheldering over de opmerking wie aanspreekpunt is, als het mis gaat bij 30 km/u. JO 
reageert hierop dat dit de gemeente is. Er zijn nog een aantal openstaande actiepunten. Het 
gevraagde wandeloverleg is vanwege Corona uitgesteld en is eventueel naar behoefte later in te 
plannen. Bij de keuze voor de trottoirband wordt aangesloten op de gereconstrueerde straten 
van Eys (zoals Pastoor Duckweilerweg). Hier is een niet-overrijdbare trottoirband toegepast 
waarbij ter hoogte van inritten inritconstructies toegepast. Daar waar parkeerplaatsen naast de 
rijbaan zijn gesitueerd wordt een overrijdbare band toegepast. Er wordt dus geparkeerd op 
trottoirniveau. Na de toelichting van de acties, wordt het verslag vastgesteld. JP 

 
2. Toelichting ontwerp 

- JP geeft een toelichting op de wijzigingen aan de hand van een presentatie. Er worden 
overzichtskaarten, doorsnedes en impressies getoond. Zo is het ontwerp op o.a. de volgende 
punten aangepast: 

 Rijbaan niet in elementenverharding, maar asfalt 
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 Hoge (RWS) trottoirbanden met inritconstructie.  

 Inrichting tussen Mesweg 4 en 20 is momenteel nog in behandeling. 

 Ontwerp plein Nachtegaalstraat 

 Verkeersdrempel voor Mr. Dr. Froweinweg 40. 

 Lokale vernauwingen 

 Samenvoeging plateaus Op de Kamp en Nijswillerpad. 

 Wijziging profiel BUBEKO. 
 
Op basis van de toelichting worden de werkgroepleden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.  

 
3. Rondvraag / discussieronde 

- IV: Wat was de input van de hulpdiensten? 
 JO: De hulpdiensten zien bij voorkeur geen drempels en hebben vanuit het uitoefenen van hun 

taak moeite met het instellen van 30 km/h. Arriva heeft met het plan ingestemd.  
 
- Er ontstaat discussie over wel of geen 30 km/u. 
 JO: Het is niet de bedoeling om vanavond hier opnieuw op in te gaan. Doel van de avond is om 

het ontwerp te bespreken en de voorbereiding voor de presentatie. Discussie over 30 en 50 is in 
de voorgaande bijeenkomsten gevoerd.  

 
- PP: De enige optie om het parkeren in goede banen te leiden voor zowel bewoners als 

bezoekers lijkt parkeren d.m.v. vergunningen.  
 JL: Dit is eventueel bespreekbaar. 
 JO: Een belangrijke stap die nu al te nemen is het duidelijk aangeven van de parkeervakken. 

Daarnaast is intern de verkeerskundige bezig met voor- en nadelen van ontheffingen. JO 
 
- IV: Waar vindt het parkeren plaats van fietsen en motoren? 
 JO: Er zijn 3 locaties welke in detail bekeken zullen worden. Dit zijn Pendile, nabij de bushalte ter 

hoogte van de kerk en Plein Nachtegaalstraat. 
 BD: Eventueel op deze locaties een laadpunt voorzien.  
 
- JP: Welke activiteiten vinden de werkgroep belangrijk om te faciliteren op het Plein 

Nachtegaalstraat? 
 In samenspraak met de werkgroep is besloten dat er een basketbalveld en picknicksetjes tegen 

het groen komen. De bewegwijzering wordt iets meer geprojecteerd richting het groen. 
Daarnaast wordt onderzocht of de brievenbus naast op het plein geplaatst kan worden.  
  

4. Volgend overleg / planning 
 - In de week van 28 juni wordt opnieuw een projectnieuwsbrief bezorgd. Hierin wordt gesproken 

over een digitale presentatie van het ontwerp. Deze zal vanaf 9 juli te bekijken zijn. Hierna zal 
o.a. de technische uitwerking starten. De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om deze 
tekeningen in te zien. Zodra er een aannemer bekend is zal er tevens een nieuwe 
bewonersavond worden georganiseerd waarin met name de uitvoering, planning en fasering 
worden besproken. Er wordt geen vervolgoverleg ingepland. Het overleg wordt rond 21:00 uur 
beëindigd.  

 
5. Bijlage 

Powerpointpresentatie d.d. 24-06-2021 
 
 


