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Eijsden-Margraten, 1 December 2020 
Schriftelijke vragen ex. artikel 36 Rvo van de gemeenteraad  
  
Betreft:  Gevaarlijke verkeerssituatie winkel centrum Gronsveld. 
Afslag A2-Burgemeester Frans Cortenraadstraat. 
 
 
Geacht college, 
 
Enkele jaren geleden is in Gronsveld het winkelcentrum geopend, wat een zeer goede zet is 
gebleken. 
Er is toen vastgesteld dat er na de opening een evaluatie van de verkeersstromen zou plaatsvinden. 
Wat inhoudt dat het wegenplan zou worden aangepast aan de drukte op die wegen. 
 
Tijdens een commissie van de  verkeersveiligheid zouden we hierop terug komen. Helaas is dit nog 
altijd niet gebeurd. 
 
Er op wijzende dat er al verschillende grote en kleine ongelukken zijn gebeurd, gelukkig zonder 
dodelijke afloop, is het nu de hoogste tijd dat er iets moet gaan gebeuren. Ook omdat deze kruising 
een van de drukste en gevaarlijkste punten van Limburg is, waar per dag meer dan 25.000 
verkeersbewegingen zijn. 
 
Om verdere ongelukken te voorkomen vraag ik u om dringend actie te ondernemen. Omdat het 
gebied ook voor een gedeelte behoort tot de gemeente Maastricht en de  A2  onder de 
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt,  is het zeer belangrijk dat u samen optrekt met deze 
partijen. 
  
Graag ontving ik een antwoord op de onderstaande vragen:  
 
1. Op welke termijn denkt U met Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht in overleg te gaan om 

deze zeer nijpende situatie te onderzoeken. 
2. Wanneer komt er eindelijk weer een bijeenkomst van de verkeersveiligheidscommissie, waar dit 

probleem nu echt worden aangepakt en niet van, dit gaan we onderzoeken!  
3. Kan onderzocht worden of er een mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor 

Rijkssteun voor deze projecten?   
4. Is het mogelijk om tijdelijke verkeer remmende maatregelen aan te brengen, om de grote 

snelheid van het verkeer terug te dringen, zodat er niet meer zoveel ongelukken gebeuren? 



 
 

 

5. Mag ik weer een keer het verkeersbord aanhalen:   EINDE RONTONDE  Neem nu toch eindelijk 
eens een afslag, om verder te komen, en niet om rondjes te blijven draaien. 

6. Kan er een verbod komen op het overnachten van vrachtverkeer op de parkeerplaatsen?  
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Lambert Damzo 

Raadslid EML 

 


