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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Beenders, Conny (C)

Verzonden: zaterdag 10 februari 2018 15:21

Aan: Wolfs, Madeleine (M); Heuvel van den, Martijn (M)

Onderwerp: Vragen commissie ruimte

Weert 10 februari 2018. 
 
 
Vragen commissie Ruimte d.d. 21 februari 2018. 
  
Op 8 februari heb ik een gesprek gehad met een aantal aanwonenden in het gebied van de  Beelenhofweg, 
Lutenakkersteeg en Oude Steeg. Er zijn daar een drietal problemen: 
  

1)   vanuit de Beelenhofweg richting Suffolkweg ligt het fietspad. De fietsers die vanaf de Lidl onder 
de spoorbrug komen, doemen pas op het laatste moment op. De concrete vraag is: 
A) Is het een gemeentelijke of een provinciale weg? Kan de begroeiing worden teruggesnoeid zodat 
er voldoende zicht is op aankomende fietsers? 

  
2)   Zijn bovengenoemde wegen provinciale of gemeentelijke wegen? Bovengenoemde wegen op 
Boshoven kampen al enkele jaren met een wegdek waarin zoveel kuilen (gaten) zitten dat 
Kuilenweg een betere benaming zou zijn. De kuilen worden dichtgemaakt met zand en vermalen 
puin.  
Gevolg de eerste de beste regenbui die er komt wordt alles eruit gespoeld en is al het werk voor niets 
geweest. Bij droogte is het stof met daarin veel deeltjes fijnstof meer dan afschuwelijk. 
Omwonenden sproeien de weg om het stof tegen te gaan en dat zorgt weer voor modder poelen. De 
concrete vragen hierbij zijn: 

A)   Waar wordt vermalen puin met zand nog meer toegepast in Weert? 
B)   Fijnstof is een gevaar voor de gezondheid. De mensen die in dit gebied wonen worden al 
blootgesteld aan het fijnstof van de spoorlijn en daarbovenop komt het fijnstof van het puin. 
Waarom gebruikt u vermalen puin met zand wetende dat hierdoor meer fijnstof  vrijkomt? 
C)   Welke andere oplossing is mogelijk als wegbedekking? 
D)   Bij de sanering van de sintels is het oorspronkelijke wegdek afgegraven en is voor een 
wegdek van zand en grind gekozen. Waarom heeft u niet gekozen voor een wegdek van klei en 
kiezel? 
E)   Als het provinciale wegen zijn wat is dan het provinciale beleid t.a.v materialisatie van het 
wegdek 

  
3)   Voor Kerstmis heeft zich een probleem voorgedaan met de riolering. Concrete       
Vraag: 

A)   Wanneer heeft hier voor het laatst een inspectie van het riool plaatsgevonden? 
B)   Is de riolering opgenomen in het GRP en wanneer wordt er onderhoud uitgevoerd?  
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Met vriendelijke groet 
Conny Beenders-van Dooren 
Raadslid DUS Weert 


