VVD Brunssum
Aan:

College van B&W
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Afschrift aan:

VVD-leden

Vragen op grond van Artikel 43, Reglement van Orde
Betreft: Aanleg Leisure Lane (fietsroute) in Parkstad
Brunssum, 30 januari 2018
Geacht College van B&W,
In de regio Parkstad Limburg wordt momenteel druk gewerkt aan de aanleg van de Leisure Lane.
Dit najaar heeft de aanleg ook de grens van de gemeente Brunssum bereikt ter hoogte van de
Akerstraat Noord/Zorgcentrum Emmastaete.
De VVD-fractie heeft van zowel de eigenaar Woningcorporatie Wonen Zuid, als ook van vele
bewoners wonende in de appartementen direct grenzende aan te aan te leggen Leisure
Lane/Emmaweg vernomen dat zij niet geïnformeerd zijn omtrent de aanleg hiervan.
Naar nu blijkt dat naast de Leisure Lane een voetpad is gelegd op een afstand tot 0,75 meter tot de
balkons (zie foto 1 en 2), bezorgt dit de bewoners van de appartementen een zeer onveilig gevoel.
Daarnaast loopt het voetpad vanuit de Platostraat richting busstation aan de Emmaweg dood (zie
foto 3) en moeten voetgangers gebruikmaken van het fietspad waar het fietsverkeer van twee
kanten komt. Naast het dagelijkse reguliere verkeer maken vele senioren van Zorgcentrum
Emmastaete van deze route gebruik, al dan niet met rollator en rolstoel.
Ten aanzien van bovenstaande heeft de VVD fractie een aantal vragen:
1.
2.

3.
4.

Is de gemeente eigenaar van de grond tussen het gebouw Emmastaete en de Emmaweg?
Bent u het met de VVD fractie eens dat de informatieverstrekking aan de eigenaar en bewoners
van de appartementen zeer te wensen over heeft gelaten?
a. Zo ja, waarom zijn eigenaar en bewoners niet in een vroegtijdig stadium betrokken bij de
(uitvoerings)plannen?
b. Zo nee, waarom zijn eigenaar en bewoners niet geïnformeerd over de (uitvoerings)plannen?
Bent u het met de VVD-fractie eens dat door de aanleg van de Leisure Lane, inclusief
voetgangerspad nabij de balkons, de bewoners een zeer onveilig gevoel krijgen?
Bent u het met de VVD-fractie eens dat het voetgangerspad verder van de balkons af gelegd
moet worden?
a. Zo ja, op welke termijn gaat u dit realiseren?
b. Zo nee, waarom gaat u het voetgangerspad niet verplaatsen?
c. Zo nee, welke maatregelen gaat u treffen om de bewoners van het appartementencomplex
een veiliger gevoel te geven?
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5.

6.
7.

Bent het met de VVD-fractie eens dat er een separaat voetgangerspad vanaf de Platostraat tot
aan het busstation volledig gerealiseerd moet worden zodat iedereen veilig van en naar het
busstation en zorgcentrum kan lopen?
a. Zo ja, op welk termijn gaat u dit realiseren?
b. Zo nee, wat is de achterliggende gedachte achter het doodlopen van het voetgangerspad?
De werkzaamheden liggen alweer enkele weken stil. Waarom verloopt het proces zo traag?
Bent u het met de VVD-fractie eens dat er op dit moment, gezien de onvoltooide
verkeerssituatie, een onoverzichtelijke en zeer gevaarlijke situatie is ontstaan?

In afwachting van uw beantwoording,
Namens de VVD fractie,
A.G. de Haas
Raadslid
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