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EML~fractie 
De heer Damzo 
Rijksweg 156 
6247 AM Gronsveld 

2 t DEC.2023 
Verkeersveiligheid Köbbesweg 

Eijsden-Margraten:

Onderwerp:

Geachte heer Damzo,

Naar aanleiding van uw brief met artikel 36 vragen inzake de verkeersveiligheid nabij het 
Retailpark te Gronsveld, kunnen We u als volgt berichten,

Op Welke termijn denkt U met Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht in 
overleg te gaan om deze zeer nijpende situatie te onderzoeken.

Antwoord.
Laten We voorop stellen dat het kruispunt Köbbesweg-Frans Cortenraadstraat gelegen is 
binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Maastricht en datde gemeente 
Maastricht wegbeheerder is. Op de Frans Cortenraadstraat is de gemeente Eijsden-
Margraten wegbeheerder. Er hebben de afgelopen jaren diverse ongeval/en 
plaatsgevonden. Voor de gemeente Maastricht aanleiding om zo spoedig moge/ijk 
maatregelen te treffen. We zijn derhalve al enige tijd in over/eg met de regio coördinator 
Mobiliteit gemeente Maastricht-Heuvelland, de gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat 
om tot een verkeersveilige oplossing te komen.

Uit de diverse overleggen is geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een kruispunt 
met verkeersrege/installatie zou zijn (stoplichten). Dit is gelet op de functie van de 
Köbbesweg en de aanliggende wegen, de frequenties van motorvoertuigen en fietsers op 
deze Wegen en na studie van de ongevallen, de meest verkeersveilige oplossing. Dit is 
een dure maatregel. Binnen de gemeente Maastricht zijn de middelen nu niet 
voorhanden. In samenwerking met de gemeente Maastricht en de regio is besloten om 
een tijdelijke oplossing te creeren en de verkeersregelinsta/latíe op het 
meerjareninvesteringsplan te plaatsen. De nu voorliggende oplossing houdt in dat er een 
tweezijdig fietspad Wordt gerealiseerd met twee snelheidsremmers op de Köbbesweg en 
dat de snelheid op de Ko'bbesweg van 70 km per uur wordt gereduceerd naar 50 per 
en datde weg ook als zodanig wordt ingericht.
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Wanneer komt er eindelijk weer een bijeenkomst van de 
verkeersveiligheidscommissie, Waar dit probleem nu echt Worden aangepakt en niet van,
dit gaan we onderzoeken!

Antwoord.
De gemeente Maastricht is wegbeheerder, via commissie zij zich laten bijstaan is een 
aangelegenheid van de gemeente Maastricht 

Kan onderzocht Worden ot er een mogelijkheid bestaat om in aanmerking te 
komen voor Rijkssteun voor deze projecten?

Antwoord.
Rijkswaterstaat en de regio zijn reeds betrokken bij de gesprekken Waarbij ook een 
subsidie is aangevraagd in het kader van de stimuleringsregeling verkeersveiligheid. Het 
voorliggende ontwerp is doorgerekend en er zal nog besluitvorming moeten plaatsvinden 
omtrent de financiele verdeelsleutel, na aftrek van de toegekende subsidie.

ls 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?

Antwoord.
Zie vraag 1 met als aanvulling.' Daar de gemeente in samenwerking met de regio,
gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat diverse alternatieven aan het onderzoeken zijn,
is het niet Wense/ijk om ad hoc maatregelen uit te voeren.

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.

Antwoord.
Het verkeersbord “einde rotonde” is niet opgenomen in de reglementen voor 
verkeersregels en verkeerstekens 1990. Het is aldus ook niet mogelijk om een 
verkeersbord “einde rotonde” te plaatsen.

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

Antwoord.
Het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom in de gemeente Eijsden-
Margraten is zowieso verboden. Het college heeft enkele plaatsen aangewezen waar dit 
binnen onze gemeente wel is toegestaan. De parkeerplaats bij het retailpark behoort daar 
niet toe. Met andere woorden parkeren met grote voertuigen op de parkeerplaats bij het 
retailpark is dus niet toegestaan.



Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

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