
 

 

 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Van de gemeente Meerssen 

 

 

Meerssen, 14 september 2015 

 

 

Betreft: Aanvullende vragen ex art 40 inzake toegankelijkheid centrum (vervolg) 

 

 

Geacht College, 

 

Op 25 augustus hebben wij een beantwoording van uw college mogen ontvangen omtrent bovenstaand 

thema. Echter, we zijn hier niet tevreden mee. De beantwoording is ons inziens erg summier en weinig 

concreet. Uw reactie heeft bij onze fractie helaas weer een aantal nieuwe vragen opgeroepen. Om deze 

reden treft u hieronder nog een aantal vervolgvragen, namelijk: 

 

- Bij punt 1 geeft u aan zich te realiseren dat er bepaalde knelpunten zijn. In punt 2 geeft u aan dat deze in 

beeld zijn gebracht en in een rapportage zijn gedeeld. Kunt u ons inzicht verschaffen in deze rapportage 

d.m.v. toezending van dit stuk?  

- "Op grond van deze rapportage zijn bepalingen in de APV opgenomen." Welke bepalingen zijn dit?  

- "Daar een aantal van de gesignaleerde knelpunten zich echter niet uitsluitende tot het publieke domein 

beperken zal overleg geëntameerd worden met betrokken partijen om tot oplossingen te komen." 

Binnen welk termijn?  

- Bij punt 3 vroegen wij naar concrete acties die voort zijn gekomen uit de gesprekken met het GOM. Hier 

hebben wij geen antwoord op ontvangen. Zodoende nogmaals de vraag welke concrete acties hieruit 

zijn voortgekomen/wat deze gesprekken tussen wethouder en het GOM hebben opgeleverd? 

- Bij punt 4 wordt aangegeven dat met het OVSM periodiek overleg wordt gevoerd en dat het 

onderhavige thema ook onderwerp van gesprek is geweest. Wat zeggen zij hieromtrent?  

- Bij punt 5 staat omschreven dat er bij bestaande gebouwen de gemeente zoveel mogelijk zorg heeft 

gedragen voor de toegankelijkheid voor genoemde verkeersdeelnemers. Hoe heeft u hier voor gezorgd? 

Om welke gebouwen ging het hier (ook gebouwen van derden)? 

- Welke concrete stappen gaat het college nemen om de toegankelijkheid van het centrum (en omgeving) 

te verbeteren? Binnen welk termijn?  

 

Wij betreuren het dat er aanvullende vragen gesteld moeten worden. Het kan zijn dat er valide redenen 

zijn waarom nu nog geen concrete acties zijn ondernomen. Geeft u daarover de raad dan z.s.m. inzicht.  

Indien anderszins: Geeft u s.v.p. concreet aan wanneer op diverse onderdelen acties volgen en vanuit 

welke verdeling van rollen/verantwoordelijkheden.  

 

Wij hopen en verwachten dat we een deugdelijk en dus concreet antwoord binnen 14 dagen mogen 

verwachten, en dat zulks niet hoeft te leiden tot indiening van een motie vreemd aan de orde van de dag.  

 

Als partij KIJK!!! willen wij deze brief sluiten met de mededeling dat wij willen pleiten voor een autoluw 

centrum. Dit komt niet alleen ten goede van de toegankelijkheid, maar tevens ook de aantrekkelijkheid van 

het centrum.   

 

Tot zover voor dit moment. 

 



 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Laura Scheepers 

 

Paul Jansen 


