Vragen en antwoorden gecombineerde commissievergadering 22 april 2020

Rondvraag
Fractie Duijsters
Vraag
De openingstijden van de milieustraat ma, woe, don en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 u.,
zat 09.00 tot 15.00 u. Is het mogelijk de openingstijden te verruimen gedurende de corona
crisis. Dit om wachtrijen van plusminus 3 uur te voorkomen. Bovendien is er maar 1
inrijstrook wat de doorstroom niet bevorderd. Wil het college hierover overleg voeren met
Renewi?
Antwoord
Met ingang van woensdag 8 april zijn de openingstijden verruimd. Alle dagen van 09.00 tot 17.00
m.u.v. Dinsdag en zondag.
Fractie Duijsters
Vraag
De uitrijstrook Jumbo Leuken betreft 2 banen. Is het mogelijk om op de linkerstrook een
pijl naar links te zetten en op de andere strook een pijl naar rechts. Dit om ongewenste
situaties te voorkomen. Op dit moment draait zowel verkeer dat op de linker of
rechterstrook staat beiden naar links of naar rechts wat al tot bijna ongevallen heeft geleid.
Antwoord
Dit parkeerterrein is geen eigendom van de gemeente. We kunnen de eigenaar van het
parkeerterrein wel adviseren op het moment dat we vinden dat de situatie beter/veiliger ingericht
kan worden, maar de uitvoering daarvan ligt uiteindelijk bij de eigenaar van het parkeerterrein.
In het verleden is deze uitrit gebruikt als tijdelijke in- en uitrit (2 banen naast elkaar). Er is daarom
wel genoeg ruimte voor twee banen. Vanuit verkeersveiligheid is het niet wenselijk om de
richtingen te scheiden. In dat geval kan een voertuig dat linksaf wil slaan het zicht blokkeren voor
een voertuig dat rechtsaf wil slaan. In combinatie met het voorlangs kruisende fietspad (parallel
aan de St. Jobstraat) geeft dit een zeer onwenselijke situatie, omdat daardoor mogelijk een fietser
over het hoofd wordt gezien. Een meer wenselijke oplossing zou zijn om de uitrit dusdanig te
versmallen, dat slechts één voertuig gelijktijdig het parkeerterrein kan verlaten.

