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l NOV.mm 
reactie op art 36 vragen inzake Pr. Kennedystraat/Bernhardlaan 

Eijsden-Margraten:

OndenNerp:

Geachte heer Hendriks,

Op 5 oktoberjl. hebben wij van u een artikel 36~vraag ontvangen met betrekking tot de 
gewijzigde situatie op de kruising Pr. Kennedystraat/Bernhardlaan in Margraten.

Alvorens u een antwoord te geven op uw vragen hebben wij een analyse uitgevoerd en is 
er contact geweest met de verkeerspolitie inzake het ongeval en de toedracht.

Op basis van radarmetingen in de straat moeten wij concluderen dat de straat in de 
gewijzigde situatie geen hoge hogere snelheid kent binnen de 30 km-zone. Uit 
recente metingen blijkt dat de V85 van de voertuigen) zich keurig houden aan de 
maximum snelheid en deze gemiddeld op 36 km/uur uitkomt. De verkeersbewegingen 
zijn tevens gemeten en komen uit op:

Tweewielers 1232 

Auto 7338 

Bestelwagen 1361 

Vrachtwagen 527 

Vrachtwagen+Trailer 323 

Totaal 10781 

Dit is een aantal gemeten over 10 dagen. Per dag zijn er dus circa 1000 verkeersbewegingen. Deze waarde is 
voor een dergelijke straat in relatie tot de school een lage verkeersintenslteit.

Het door de buurtbewoners aangehaalde ongeval is door de verkeerspolitie 
geregistreerd. Dit heeft plaatsgevonden op 3 septemberjl. Hierbij was een fietser en 
automobilist betrokken. Uit de rapportage van de politie blijkt dat het hier ging om 
onoplettendheid van de automobilist. Deze gaf geen voorrang aan de fietser. Deze 
onoplettendheid had zowel in de oude als in de nieuwe situatie kunnen gebeuren en 
heeft geen causale verband met de verandering van de kruising.

Behandeld door Dhr. Heijnen 
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BLOEÉEIM VAN HET"ZUÉEBEN 

Hierna volgende de antwoorden op uw vragen.

ls het College bereid om op zeer korte termijn het kruispunt te voorzien van een sinus 
verhoging met opvallende kleur?

Het toevoegen van een plateau ofwel sinus levert in praktijk afwateringsproblemen op.
Het terugbrengen van de punaise/drempel is wel een optie.
De huidige inrichting voldoet verkeerskundig aan de gestelde eisen voor een 30km~zone 
Echter als toevoeging op het geheel kunnen er drie maatregelen aanvullend worden 
getroffen, namelijk:

Rode coating op het kruisingsvlak aanbrengen;
Drempel klinkers aanbrengen;
Drempel asfalt aanbrengen.

Door middel van burgerparticipatie zal gevraagd worden aan de omwonenden welke 
maatregel de voorkeur heeft.

ls het College bereid om een analyse uit te voeren over de extra ontstane verkeer 
bewegingen in de Pres. Kennedystraat?

ln 2018 heeft er een meting plaatsgevonden in de straat. Op basis van deze meting en 
een recente meting moet geconcludeerd worden dat er geen toename van verkeer is.
Er is geen extra verkeer over deze straat op basis van een gewijzigde inrichting. De 
school-thuisroute is voor ouders en jongeren nog steeds dezelfde en is ongewijzigd.

Kan het College een deskundige laten onderzoeken hoe de staat van de weg en 
parkeerstrook is?

Er heeft in september/oktober 2019 een inspectie van alle wegen plaatsgevonden. Beide 
straten komen hier asfaltonderhoud in voor. De elementenverharding, zowel 
parkeerstrook als punaise is hierin niet benoemd. Het kruisingsvlak is niet op basis van 
deze inspectie aangepakt, echter op basis van een uitspoelen van de fundering ter 
plaatse van de punaise. Het betrof hier een calamiteit.
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BLOEÉEM \MM HET ZUIDÉM 

ls het College bereid om een schoolzone toe te voegen bij de Pres. Kennedystraat/
Kerkesteeg (ll/lFA) om de schoolgaande kinderen te voet of per fiets hier meer veiligheid 
te bieden.

De schoolzone, ofwel kiss&ride-zone, is een concept dat achterhaald is. Uit studies blijkt 
dat bij locaties waar ze aangelegd zijn in het verleden de ouders kinderen het liefst voor 
de deur afzetten met de auto. Deze maatregel voegt in het geheel niets toe aan de 
veiligheid op het kruisingsvlak. Wel vinden er regelmatig gespreken plaats met de school 
inzake de verkeersveiligheid rondom het halen en brengen van kinderen. Periodiek 
worden er afspraken gemaakt tussen de school, de gemeente en de adoptieagent om het 
gedrag van kinderen en ouders te verbeteren, wordt verkeerseducatie op school gegeven 
en indien nodig worden infrastructurele maatregelen getroffen.

lVlet vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Wro/ff 
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nne Akkermans 
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