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Geacht bestuur, 

Tijdens de begrotingsvergadering van november jl. nam uw gemeenteraad de motie aan 

omtrent de Bergenhuizenweg. Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u ter zake 

informeren. 

Zoals u heeft verzocht hebben wij de hulpdiensten om advies gevraagd. Hun adviezen 

luiden: 

De GGD adviseert negatief, n het gebied wordt regelmatig gerecreëerd, bij 

ongevallen wil de GGD geen onnodige reistijd verliezen 

Politie is van mening dat het gebied te groot is om met tractorsluizen af te 

sluiten, waardoor ze ongevallen of incidenten slechter bereikbaar zijn. 

Ook de buitendienst heeft negatief geadviseerd, ivm onderhoud en het 

ledigen van de prullenbakken, de buitendienst doet dit met gewone 

bedrijfsbussen die niet over een tractorsluis kunnen rijden 

LLTB. Zij kunnen wel met grote tractoren en oogstmachines over de 

tractorsluis rijden, maar met jeeps, quads en gators is dit onmogelijk. Deze 

voertuigen gebruiken zij ook om hun percelen te onderhouden of bij het vee 

te komen. 

Gelet op bovenstaande adviezen, zullen wij in het concept-verkeersbesluit aangeven dat 

de Bergenhuizenweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, muv 

landbouwverkeer en de maatregel met bebording uit te voeren 

Wij vertrouwen erop dt hiermee invulling is gegeven aan uw motie en dat daarmee de 

motie is afgehandeld. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
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