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_ Geachte raadsleden,

Op maandag 4 oktober 2021 i tijdens de raadthema bijeenkomst het project Dorpstraat /
Dorpshart in St. Geertruid aan u toegelicht. Naar aanleiding van deze toelichting zijn na

de raadsthema bijeenkomst via de griffie nog enkele vragen nagestuurd waarop wij u via
_ dit schrijven een antwoord geven

_ De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over:

8488

458 8400

infogeijsden-margraten.nl
wwweijsden-margraten nl

_

1.

de
gegevens over de aanleiding / noodzaak en de schriftelijke
verzoeken van de
k
!

2.
3.

de analyse van de parkeerdruk / parkeerproblemen in Sint Geertruid
de kosten van de eerdere renovatie van de Burgemeester Wolfsstraat

4.
5.

wanneer de laatste investeringen in de Dorpstraat geweest zijn
de exacte begindatum van de plannen van het Dorpshart

6.

waar in de toekomst de kermis wordt gesitueerd

inwoners over de aanpassingen van het oorspronkelijke plan

NLAGBNGHO285148680

BIC:BNCHNL2G

Ad1

In de jaren vanaf 2016 is op initiatief van bewoners en ondernemers in de Dorpstraat de
parkeerproblematiek bij de gemeente kenbaar gemaakt en besproken. Hierover zijn

diverse overleggen gevoerd waarvan verslaglegging heeft plaatsgevonden en er zijn
vanuit de gemeente enkele brieven gepost bij de bewoners van de Dorpstraat. Bijgaand
treft u de betreffende documenten van die periode aan. Hieruit blijkt dat in die periode de
problematiek in de Dorpstraat is aangekaart en besproken.
Al vele jaren is er een groot parkeerprobleem in de Dorpstraat door de vestiging van
verschillende nieuwe eetgelegenheden en de populariteit van een bestaande verszaak
Hoewel door de betreffende nieuw gevestigde ondernemers parkeren op eigen terrein is

cittaslew

gerealiseerd, is de populariteit van de betreffende zaken zo groot dat meerdaags in de
week de Dorpstraat met grote parkeeroverlast kampt. Op verzoek van de inwoners van

dezich betreffende
straat is de gemeente al enkele jaren op zoek naar een oplossing. Omdat
enige tijd geleden de mogelijkheid voordeed om een deel van de huisweide van
Dorpstraat 18 aan te kopen, is daartoe door het college overgegaan.
Gehandelccoor

…

(geanonimiseerd)

Bijlage(n)

…

3

(geanonimiseerd)

_

(geanonimiseerd)

De wens en behoefte van de invulling van het gebied aan de noordzijde van de geplande

parkeerplaats, zijnde een verhard plein en de omliggende voorzieningen, is pas duidelijk
en concreet geworden tijdens het communicatie- en participatietraject dat in het kader
van het project is uitgevoerd.
Ad2

Als bijlage s de uitgevoerde parkeerdrukmeting toegevoegd.
banholt

Ad3

bemelen

De realisatiekosten van het project Burg. Wolfstraat (inclusief aanleg bergezinkleiding
Bukel) bedragen € 1.164.219,-

cadier en keer
eckelrade

Ad4

eijsden

Uit archiefstukken blijkt dat de laatste reconstructie van de Dorpstraat in St. Geertruid
dateert uit 1991/1992, ca. 30 jaar geleden.

gronsveld
margraten

Ad5

mariadorp

Aankoop van (een deel) van de huisweide is al vanaf het begin als optie besproken.

mesch

Het

college heeft op 7juli 2020 besloten om de aankoop te verkennen t.b.v. het realiseren
van een dorpshart en parkeren ter ontlasting van parkeren in de dorpshart. Op 15
december 2020 heeft het college het besluit genomen om over te gaan tot aankoop van

mheer

noorbeek

de voormalige huisweide t.b.v. een openbare parkeerplaats alsmede een dorpshart.
Nadat begin 2021 het eerste ontwerp van het Dorpshart in het informatie- en

‘oost maarland

rijckholt

participatietraject is gebracht, heeft het ontwerp uiteindelijk zijn definitieve vorm
gekregen, zoals aangegeven tijdens de toelichting op 4 oktober 2021.

scheulder

st. geertruid
Ad6
BLOESEM

VAN

HET ZUIDEN

De kermis in St. Geertruid is alijd gesitueerd geweest op de parkeerplaats aan de
Julianaweg. In algemene zin schakelt de gemeente voor kermissen een ‘kermis
organisatiebureau’ in. Dit bureau gaat vervolgens in overleg met kermisexploitanten. De
ervaring leert dat het steeds moeilijker wordt om iets georganiseerd te krijgen. De laatste

jaren is de kermis niet doorgegaan in verband met de Corona maatregelen. Hierbij is het
ook de vraag hoe kermisexploitanten uit de Corona-crisis zijn gekomen. Toekomstige
plannen met betrekking tot de kermis in St. Geertruid zijn nog niet bekend en hierover zijn
nog geen gesprekken gevoerd.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

(geanonimiseerd)
Drs. M.A.G.

Gerits

(geano im se rd)
Drs. G.J.M.

Cox

Parkeertelling Dorpstraat Sint Geertruid (in openbare ruimte)

Datum

_

[Tijd
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Van:

Verzonden:

maandag 2 juli 2018 16:56

Aan:

Onderwerp:
Beste

(geanonimiseerd)
RE: Overleg —

,

Ter aanvulling: wij van onze kant hebben ingebracht dat mochten we toch komen tot een parkeerinvulling bij
‚ we dan de inrichting in overleg met de bewoners willen oppakken.
Met vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 13:55
Aan:

'

cc:

'

Onderwerp: RE: Overle (geanonimiseerd)
Beste

,

Daar heeft u gelijk

in. De argumenten zoals ik ze heb genoteerd zijn;

- _ Hetiis wenslijk om groen in de straat te behouden vanwege;
o
Wateropvang
o
De uitstraling van de straat

o
Een stuk groen in de buurt
- _ Extra parkeerplaatsen zorgen ook voor extra drukte in de straat;

- _ Bezoekers zoeken niet meer de parkeerplaats aan de Julianastraat op als er voldoende plek is n de
Dorpsstraat.

Als u nog aanvullingen heeft hoor ik dit graag van u in het volgende overleg.
Met vriendelijke groet en alvast een prettig weekend,

Van:

Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 13:33
Aan:

cc:

Onderwerp: RE: Overle (geanonimiseerd)
Dank voor het verslag _ Tijdens het overleg hebben we kenbaar gemaakt geen voorstanderte zijn van realisering
van een parkeervoorziening op het grasveld van de familie
. Dit mís ik in het verslag. Tijdens de volgende
bijeenkomst zullen we nogmaals onze argumenten met jullie delen.
Fijne vakantie.
Gr.

Van:

Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 10:25
Aan:

Onderwerp: RE: Overleg (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
Geachte W

‚ beste

,

Bij deze wil ik u graag via deze mail een kort gespreksverslag toe laten komen.
Op woensdag 20 juni 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden over de Dorpsstraat te Sint Geertruid. Aanwezig

hierbij waren enkele bewoners van de Dorpsstraat en vanuit de gemeente de heren
(afdelingshoofd openbare ruimte) en .
(verkeerskundige).

(wethouder),

Huidige situatie:

In de huidige situatie bestaat er parkeeroverlast n de Dorpsstraat met name wanneer de horecagelegenheden zijn
geopend. De door de gemeente aangebrachte parkeerverwijsborden richting de parkeerplaats aan de Julianastraat
blijken tot nu weinig effect te hebben. Bij “ ’t oud Gemengtehoes” zijn in het trottoir tegels gelegd met NP en
hangen er op het muurtje parkeerverbodsborden. Dit werkt goed volgens de bewoners met name omdat

parkeerders op deze manier aangesproken kunnen worden en dat er duidelijkheid is dat er niet geparkeerd mag
worden.

Korte termijn maatregelen:

Deze korte termijn maatregelen zullen worden onderzocht door de gemeente en worden teruggekoppeld in het
volgende overleg.

- _ NP tegels aanbrengen op plekken waar parkeren niet gewenst is;
- _ Parkeerverbod instellen aan 1 kant van de weg of eventueel verspringend;

- _ Handhaven op donderdag en vrijdag vanaf 17:00uur tot 21:00uuren op zaterdag en zondag de gehele dag
op foutparkeerders. Gevraagd wordt om bij
niet te handhaven om hem(zijn klanten) niet de
dupe te laten worden van de parkeerdruk veroorzaakt door anderen;
- _ Het aanbrengen van parkeervakken zodat parkeren gereguleerd kan worden.
Lange termijn maatregelen:
Het grasveld liggend tussen huisnummer 18 en 22 zal worden gekocht door de gemeente mocht hier de

mogelijkheid tot komen. De planning is om hier een doorgaand voet/fietspad aan te leggen naar de achterliggende

buurt/straten, op dit moment wordt hier ook al gebruik van gemaakt. Daarnaast wil de gemeente hier een aantal
parkeerplaatsen realiseren om de parkeerdruk in de straat te verminderen.

Het vervolgoverleg staat gepland op woensdag 18juli om 16:00uur. Mochten er vooraf nog dringende vragen zijn
wil ik u vragen contact te zoeken met mijn collega Paul Pisters. Ik ben weer aanwezig op dinsdag 17 juli.

Met vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: maandag 25juni 2018 11:51

Aan:

Onderwerp: Overlee (geanonimiseerd)
Hallo

,

Vorige week woensdag hebben we overleg gehad over de verkeerssituatie in de Dorpstraat in Sint Geertruid. Als ik
me niet vergis heb jij een verslag gemaakt. Mogen wij dat ook ontvangen? Merci.
Gr.

E
Tel. 14 043 of +31 43 458 8488

Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
Postbus 10, 6269 ZG Margraten

Volg ons ook via:

EE E

Naar de gemeente? Maak een afspraak via www.eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488. Wij
werken uitsluitend op afspraak.
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Spaar papier. Druk deze e-mail alleen af als het echt nodig is!
er voor de e-mail disclaimer
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Postbus 10, 6269 ZG Margraten
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Naar de gemeente? Maak een afspraak via www.eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488. Wij
werken uitsluitend op afspraak.
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Spaar papier. Druk deze e-mail alleen af als het echt nodig is!
Klik hier voor de e-mail disclaimer
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8488

Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
Postbus 10, 6269 ZG Margraten

E
Volg ons ook via:

Naar de gemeente? Maak een afspraak via www.eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488. Wij werken uitsluitend op
afspraak.

|E

e

E

Spaar papier. Druk deze e-mail alleen af als het echt nodig is!
Klik hier voor de e-mail disclaimer

Enige discussiepunten voor het overleg op 6 juli 2017

(geanonimiseerd)
Gesprekspartners: De wethouder van Verkeer (geanonimiseerd)
N
‚n
van de gemeente Eijsden-Margraten

Delegatie van de bewoners in de Dorpstraat:
nummer

16,

nummer 24 , pizzeria,

nummer

21

‚ nummer 5..

SITUATIESCHETS:

De Dorpstraat in Sint Geertruid is beschermd dorpsgezicht volgens het
bestemmingsplan uit 2013 waarin naast kleinschalige bedrijven ook de
woonfunctie van de straat wordt

benoemd.

Er wonen een twintigtal gezinnen en er zijn enkele bedrijven gevestigd; de
slagerij van
‚ de pizzeria van
enhet
Binnenhof. Verder bevinden zich de fanfarezaal en een café aan het begin van de
weg. Het is een zeer smalle straat waar na de laatste reconstructie te weinig
voorzieningen voor voetgangers zijn aangebracht, duidelijke parkeervakken zijn
er al helemaal niet. Door bezoekers wordt er momenteel schots en scheef

geparkeerd.

Maar die woonfunctie uit het bestemmingsplan komt door de recente
ontwikkelingen zwaar in de verdrukking. De vraag is ook of een
horecagelegenheid met 120 couverts nog wel een kleinschalig bedrijf is gezien
het aantal parkeerplaatsen dat nodig is Een rekenvoorbeeld: met een
gemiddelde bezetting van 4 personen per auto betekent dit dat er ruimte moet
zijn voor minstens 30 auto's, nu zijn er ongeveer 20 parkeerplaatsen. Daar boven
op komen nog eens de klanten die een pizza komen afhalen. Het logische
resultaat is dat er tenminste 10 auto's 'wild' moeten parkeren.
Afgelopen jaren is de straat steeds drukker geworden door het toegenomen
verkeer. De opening van de pizzeria aan het begin van de straat en de
nieuwbouwwijk Karreweg waardoor de Dorpstraat een doorgangsweg is geworden.

Dit brengt een aantal problemen met zich mee:; er wordt te hard gereden, na het
ophalen van een pizza rijden mensen tegen het verkeer in weer terug naar het
kruispunt met de Wolfsstraat maar het grootste probleem is het dubbel
parkeren.
Na de reconstructie van de straat is er een onduidelijke scheiding gemaakt
tussen trottoir en weg en er zijn geen parkeervakken aangebracht. De straat
wordt gebruikt door voetgangers, fietsers en (de kinderen van) bewoners die
vaak moeten slalommen tussen de geparkeerde voertuigen.

De gemeente heeft horecavergunningen afgegeven maar verzuimd de daarbij om
verkeersmaatregelen te treffen voor de te verwachten verkeersdrukte. Het was
immers te voorzien dat de opening van een restaurant of een ander bedrijf
verkeersdrukte met zich meebrengt..
Door het parkeren aan twee kanten van de straat in het spitsuur wordt de straat
onbereikbaar. Dit is vooral een risico omdat in geval van nood de hulpdiensten
zoals ambulance, politie of de brandweer niet tijdig ter plaatse kunnen zijn.
Afgelopen jaar moest de ambulance driemaal in de straat zijn (bij de pizzeria).
Omstanders hebben de geparkeerde auto's weg moeten duwen.
Er is door de desbetreffende ondernemer al het een en ander gedaan om het
gedrag van zijn klanten bij te stellen maar het helpt allemaal niet zoveel. En als
een bewoner een opmerking maakt, krijgt hij/zij een agressieve opmerking naar
het hoofd geslingerd.

Kortom het is de hoogste tijd dat de gemeente verkeersmaatregelen neemt om
enerzijds de parkeerproblemen op te lossen anderzijds ook om de verkeersdruk
in de straat te reguleren.

In samenhang met de verkeersproblematiek is het van groot belang dat er
zorgvuldig met de resterende groene ruimte wordt omgesprongen. Het groene
karakter van de straat is ook een economisch kapitaal (toerisme) en voor de
bewoners

betekent

het woonkwaliteit. Het totaalbeeld

in de straat wordt

door

al het 'autoblik' ernstig aangetast. Het kan toch ook anders: een gemeente als
Mechelen heeft kortgeleden bijvoorbeeld een project afgerond voor het groener
maken

van

het centrum.

Onze straat heeft al één groene ruimte verloren aan de auto (de tuin van het
huis
) en nog meer verlies van groene ruimte maakt het woonklimaat er
niet beter op. De toekomst ligt bij het verduurzamen, groener maken van de
dorpen (zoals bijvoorbeeld Mechelen dat deed) niet bij het nog meer creëren van
__

__

2

asfalt voor auto's. Het is zaak dit sluipende proces van afbraak tegen te gaan.
Meer asfalt betekent meer auto's!

Daarnaast loopt de weide naast het huis van de familie
gevaar opgeofferd te worden aan de auto.

(nummer 18)

KNELPUNTEN

Achterstallig onderhoud wat betreft verkeersmaatregelen waardoor de
veiligheid van bewoners en bezoekers in gevaar komt en de woonfunctie van de
straat niet optimaal gerealiseerd wordt.
Op vrijdag, zaterdag en zondagavond is de verkeerschaos totaal waarmee de
veiligheid en bereikbaarheid van de straat in het geding komt door:
-Dubbel parkeren in de smalle Dorpstraat
-Tegen de richting in rijden
-Te hard rijden
Meer verkeersborden heeft geen zin, ze worden genegeerd
(mentaliteitskwestie) Handhaving kan niet altijd op tijd ter plaatse zijn.
Meer asfalt voor parkeren is de weg achterwaarts afleggen, het centrum van de
straat is al ernstig aangetast door verlies van de groene ruimte. Meer
parkeerruimte betekent alleen maar meer verkeer, dit heeft dus een averechts
effect.

MOGELIJKE

OPLOSSINGEN

Het voornaamste uitgangspunt voor oplossingen moet zijn het AUTOLUW maken
van de straat.

Met het voorbeeld van Eijsden voor ogen zouden de volgende maatregelen
getroffen kunnen worden:

-Benut de gratis parkeerplaats aan de Julianaweg ‚ dit is een grote voorziening
die al aanwezig is. Het is tegenwoordig normaal dat men een eindje moet lopen
naar

een

centrum

-Herinrichting van de parkeerplaats aan de Julianaweg (als voorbeeld de
Vroenhof, Eijsden) zodat er meer auto's kunnen staan
__
.
… …

3

-Plaats P-borden bij de invalswegen om de bezoekers naar de Julianaweg te
leiden

- Wees duidelijk: Stel een parkeerverbod in de straat in
-Geef de bewoners een parkeervergunning

-Markeer parkeerplaatsen bij de slagerij met een blauwe lijn (blauwe kaart)
-De pizzeria heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. De eigenaar van de
pizzeria maakt een onderverdeling in zijn klantenkring; de parkeerplaats naast
het bedrijf dient voor de afhalers, de langdurige dinerklanten parkeren op de
Julianaweg.
-Stel een meldpunt in waarop de handhaving of de wijkagent gebeld kan worden
in geval van overtredingen, zodat bewoners verschoond blijven van de agressie
van de bezoekers.

-Om de straat verkeersluw te maken zou de toegangsweg naar de Karreweg (nu
een zandpad ter hoogte van het kruispunt
) voor het verkeer in die wijk
ontsloten moeten worden.

EN VOORAL

NIET

NOG

MEER

VERLTES

VAN

GROENE

RUIMTE

IN DE

DORPSTRAATI!

Wij hopen op een constructief gesprek met de gemeente maar zien vooral uit
naar maatregelen die het woonklimaat in onze straat verbeteren en waarbij het
particulier economisch belang in evenwicht is met het algemeen belang van de
dorpskern als hart van het dorp.

Sint Geertruid, 4 juli 2017

Bijeenkomst gemeente Eijsden-Margraten en bewoners met betrekking tot de
verkeersproblematiek Dorpstraat in Sint Geertruid
Datum:

30 november

2016

Aanwezig:

Gemeente:

(voorzitter),

(verkeerstechnisch ambtenaar)

Bewoners en ondernemers Dorpstraat:
‚!

Koekenpan), _ (pizzeria),

4

D

(slagerij),

7

‚

‚(

de

Notulen:

Afwezig met kennisgeving:

í
A)

en

:(l1a)

Opening

opent de vergadering en stelt zowel
als zichzelf voor.
3 benoemt de drie
grootste knelpunten in de straat die met de veiligheid en toegangelijkheid te maken hebben.
1.
2.
3.

Automobilisten rijden tegen de rijrichting in
Erwordt ‘wild’ geparkeerd en aan beide zijden
De snelheid waarmee door de straat wordt gereden.

Deze situatie is potentieel gevaarlijk, brandweer en ambulance kunnen in noodsituaties door
het parkeren aan beide zijden de straat niet in.

De voorzitter laat iedereen eerst aan het woord om zijn/haar visie op het probleem te
geven.

geeft aan dat hij al lang met deze problematiek bezig is, maar er zit weinig schot in.
is kritisch over de rol en werkzaamheden

van de BOA's.

geeft aan dat de parkeersituatie onduidelijk is, waar kan nu wel of niet geparkeerd
worden. Wat is de definitie van een stoep.

zegt dat het 30 km bord niet opvalt, ook zij vindt dat onduidelijk is waar
geparkeerd kan worden. Zij geeft ook aan dat de straat beschermd dorpsgezicht is en dat de
gemeente door een vergunning te verlenen aan een bedrijf met zoveel plaatsen (70 +40) een
parkeerprobleem heeft gecreëerd in een kleinschalige woonstraat.
meldt dat de voorzieningen niet meer passen bij de grote toestroom van auto’s die
naar de pizzeria gaat. Ook hij vermeldt het feit dat de straat berschermd dorpsgezicht is.
In het algemeen wordt door een aantal opgemerkt dat het gedrag van bezoekers niet altijd

even correct is ten opzichte van bewoners die aangeven dat bezoekers hun oprit blokkeren.

B) Een rondje brainstormen over mogelijke oplossingen

wil graag dat zichtbaar gemaakt wordt waar wel of niet geparkeerd kan worden. Zij
denkt aan vergunningen en meer handhaven op drukke tijden (niet op maandagmorgen).
:wil dat er gehandhaafd wordt in de weekenden en ’s avonds en in de zomer
overdag vanwege de drukte. Ze vraagt om maatregelen om de snelheid op de Wolfstraat af
te

remmen.

: markeren van waar wel of niet parkeren. Daarnaast een knipperend bord met de
tekst dat wie tegen de richting inrijdt een forse boete krijgt. Hij gaat een folder meegeven
aan zijn klanten over het parkeren.

wil een hek bij de parkeerplaats van de pizzeria om te voorkomen dat
automobilisten tegen de richting in gaan rijden en een rood-wit bord bij het uitrijden (ga

terug). Het bord met 30 kilometer moet op een andere plaats komen meer vooraan de
straat.

vraagt om betere verlichting bij het zebrapad aan de Wolfstraat, een knipperlicht boven
het zebrapad en een bord met matig uw snelheid. Hij geeft aan dat parkeervakken

ruimteverlies oplevert. Een mogelijkheid van een blauwe zone. Hij zegt ook dat hij zijn
medewerkers vraagt niet in de straat te parkeren.
vraagt om een parkeerverbod na 18 uur, al die parkeerders maken het beschermde
dorpsgezicht er niet mooier op. De straat wordt dan na 18 uur een voetgangerszone.
Daarnaast vermeldt hij het aantal obstakels die langs de straat staan, hij pleit voor een vrije
doorgang. Daarnaast zou de snelheid afgeremd moeten worden.
pleit voor een hek bij de parkeerplaats van de pizzeria. Ze zou ook wel meer

plantenbakken willen.
meldt dat de eenrichtingsverkeer onduidelijk is. Ook wordt door laden en lossen
bij Jan de straat soms geblokkeerd. Hij pleit voor parkeren aan de linkerkant van de straat.

De inrit van de straat bij de Koekenpan is erg krap. Ook hij ziet obstakels aan beiden zijden.
|: Blauwe zone instellen, bij ingang van het dorp een verwijsbord naar parkeerterrein
aan de Julianaweg, aan één kant parkeren. Ondersteunt het idee van
;na 18 uur niet
parkeren behoudens vergunninghouders.

: Duidelijk aangeven waar wel/niet geparkeerd kan worden. Hij vindt dat het
beschermd dorpsgezicht verdwijnt, er zijn teveel obstakels (stoelen etc)

Familie

:(11a) vroeg (via

) naar de mogelijkheid van een parkeervergunning.

n het algemeen kwam al pratend - buiten de agenda om -dat er ontwikkelingen zouden zijn
met betrekking tot de huiswei van de familie

waarop

vraagt of de

gemeente kiest voor stenen of voor groen.
C) Afsluiting

sluit af en zegt dat de gemeente met een reactie komt in januari 2017.

gemeente

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres

eijsden:margraten

Dorpstraat
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27 februari 2019

Stand van zaken verkeersmaatregelen Dorpstraat Sint Geertruid

Servicepunt
Breusterhof 2

S245ELEijsden
Postadres:

_ Geachte heer/mevrouw ‚
_ Graag willen we u verder informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de

Postous10 _ Verkeerssituatie in de Dorpstraat te Sint Geertruid.

26976 Margraten _ 708 u wellicht heeft kunnen merken, hebben er in de afgelopen weken een aantal
rioolinspecties plaatsgevonden. Deze inspecties waren bedoeld om te achterhalen of het
tel:14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 1043 458 B400

infogeijsden-margraten.nl

wwweijsden-margraten.nl

IBAN BNG:

NLAGBNGHO285148680
BIC: BNGHNL2G

_ riool vervangen dient te worden. Dit is niet het geval, wel zullen er enkele reparaties

uitgevoerd moeten worden.
In het MIP (MeerjarenInvesteringsPlan) heeft het college gelden beschikbaar gesteld om

groot onderhoud uit te voeren in de Dorpstraat. Dit wil zeggen dat we de gehele
bovenlaag gaan vervangen. Aan dit MIP zit een planning gekoppeld. Op dit moment
zullen we starten met de voorbereidende fase om ontwerpen ed. te verkrijgen. Verwacht
wordt dat uitvoering de eerste helft van 2020 plaats gaat vinden.

Bij de voorbereidende fase zullen we uiteraard uw op- en aanmerkingen uit de eerdere
bewonersavonden meenemen. Doordat het college middelen beschikbaar heeft gesteld

kunnen we de straat in een keer goed onderhouden en rekening houden met de wensen
van ondernemers, bewoners en bezoekers. Nadat de eerste ontwerpen zijn gemaakt, die
onder andere voortkomen uit uw wensen, zullen we deze uiteraard met u terugkoppelen

en krijgt u de mogelijkheid hier op te reageren.

ä
cittaslew

Behandeld door

(geanonimiseerd)
n

Bijlage(n)

:Geen

Documentnr.

j

Onskenmek

(geanonimiseerd)

Mocht u verder vragen hebben kunt u gerust contact opnemen met de gemeente via
info@eijsden-margraten.nl of via het algemene nummer 043 458 84 88.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
Namens dezen,

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres
Dorpstraat
SINT GEERTRUID

Eijsden-Margraten:

20 januari 2019

Onderwerp:

Informatie n.a.v. bewonersavond Dorpstraat Sint Geertruid

Geachte heer/mevrouw ‚

Na de informatieavond op 28 augustus 2018 zijn uw gemaakte opmerkingen besproken
met wet- en portefeuillehouder J.E.M. Custers. Op de informatieavond zijn diverse
maatregelen aangegeven die wenselijk zijn voor de verbetering van de situatie op de
Dorpstraat. Deze maatregelen bevorderen zowel het parkeren als de doorstroming
Na de presentatie en stemming hebben het merendeel van de aanwezigen aangegeven
de situatie te wilen verbeteren door parkeervakken/stroken. Daarnaast Ís er aangegeven
dat de bebording richting de parkeerplaats aan de Julianaweg niet voldoende is. Na de
informatieavond is daarom afgesproken in te steken op de volgende twee maatregelen;

- _

Parkeervakken/stroken

realiseren

- _ Betere bebording richting de parkeerplaats aan de Julianaweg

Na de bewonersavond zijn er nog enkele verzoeken van ondernemers binnengekomen.
De voorgenomen maatregelen moeten ervoor zorgen dat de situatie voor bewoners en
ondernemers

verbeterd.

Na de bespreking met wethouder Custers is besloten om de optie te bekijken om de
Dorpstraat in zijn geheel opnieuw te bestraten zodat een optimale situatie gecreëerd kan
worden. Hierin kunnen bovenstaande maatregelen mee worden genomen. Als er meer
duidelijkheid is of er middelen vrij gemaakt kunnen worden zullen wij u hier verder over
informeren

Behandelddoor
Bilage(n)

(geanonimiseerd)

:Geen

Documentnr.

Onskenmerk

_ (geanonimiseerd)

Vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u vragen
(geanonimiseerd) viz het aigemene
hebben kunt u gerust contact opnemen met e
nummer:

043 458 8488.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
Namens dezen,

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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‚
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25 juli 2018
Informatieavond parkeren Dorpsstraat Sint Geertruid

Servicepunt
Breusterhof 2

ceastt tyden _ Geachte heermevrouw ‚
Middels deze brief nodigen wij u uit voor het bijwonen van een informatieavond over

Postadres:

_ parkeren in de Dorpsstraat te Sint Geertruid. Deze vindt plaats op dinsdag 28 augustus

Postous10

_ 2018 in De Harmoniezaal. De informatieavond begint om 19:30 uur.

6269 ZG Margraten

tel:
of

0031
ax:

14043

43 4588488

043 458 8400

infogeijsden-margraten nl
vonw eijsden-margraten nl

Aanleiding: Enkele bewoners van de Dorpsstraat te Sint Geertruid hebben de
parkeerproblemen in de straat aangekaart bij de gemeente. Aan de hand van een aantal

overleggen met deze bewoners hebben wij een tweetal maatregelen opgesteld. Deze
maatregelen willen wij graag bespreken met de gehele straat. Na presentatie van deze
maatregelen kunt u beslissen welke u passend vindt voor de straat en heeft u de
mogelijkheid te stemmen op een van beide maatregelen. Mocht u de situatie goed vinden
zoals die nu is behoort dit ook tot de opties.

Bent u niet in de gelegenheid
IBAN

BNG:

NL46BNGHO285148680

BIC:

BNGHNL2G

om deze avond bij te wonen kunt u uw stem aan een

andere bewoner van de Dorpsstraat geven. Dit kan door het formulier op de achterzijde
in te vullen en door gemachtigde mee te laten nemen naar de avond. Er kan maar een
keuze per huishouden worden gemaakt.
Voor eventuele vragen vooraf kunt u contact opnemen met (geanonimiseerd) van de

gemeente Eijsden-Margraten via info@eijsden-margraten.nl

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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