
 

 

Aan het College van Burgemeester & Wethouders 

Van de gemeente Meerssen 

t.a.v. Wethouder Guido Houben 

Via mail, via de griffie 

Meerssen, 2 maart 2016 

 

Geacht college, geachte wethouder, 

 

We hebben de indruk dat we hetzelfde denken als het gaat om een integraal verkeersplan voor 

Ulestraten, dat ook u de urgentie daarvan helder op het netvlies hebt. 

Tegelijkertijd hebben wij het onplezierige gevoel dat daarmee de urgentie van de zorgen van de 

bewoners van St. Catharinastraat en Burgemeester Visschersstraat nogal op de achtergrond raakt. En 

dat is nooit onze bedoeling geweest en hopelijk ook niet die van u. 

Wij krijgen signalen van bewoners uit de genoemde straten dat nu maatregelen die zij zeer dringend 

noodzakelijk achten, niet genomen worden. Om er enkele te noemen: het handhaven op snelheid, 

het omlaag brengen van de maximaal toegestane snelheid, aanleg van een verkeersdrempel bij Vliek 

en dergelijke. 

Het zwaartepunt van het overleg lijkt daarbij te verschuiven naar het buurtnetwerk, terwijl dat niet 

gezien kan worden als vertegenwoordiger van specifiek de bewoners van de St. Catharinastraat en 

Burgemeester Visschersstraat. Wel als vertegenwoordiger van Ulestraten in totaliteit en dus als 

mogelijke gesprekspartner voor het tot stand komen van het integraal verkeersplan Ulestraten dat u 

heeft toegezegd met spoed te willen ontwikkelen. 

Wij willen u dringend verzoeken de verschillende trajecten elk hun eigen status te laten behouden. 

Ondanks ons pleidooi voor een integraal verkeersplan en het feit dat wij ons bewust zijn van de tijd 

die het kost dat zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren, zijn wij van mening dat met betrekking 

tot de klachten van het moment de bewoners van de twee genoemde straten per omgaande 

geholpen moeten worden. Het gaat hier om trajecten die al veel te lang lopen en die door de 

gemeente almaar niet bevredigend worden afgerond. 



Wij dringen er met klem op aan dat de gemeente onmiddellijk werk maakt van maatregelen die snel 

en effectief zijn met betrekking tot de op dit moment urgent gevoelde overlast en die getuigen van 

empathie voor de betrokken burgers en niet van een enkel formele opstelling. 

En dan hebben we het nog niet over de mislukte poging tot mediation met betrekking tot de 

schadeclaims van bewoners van St. Catharinastraat. Wij betreuren die ten zeerste en gaan ervan uit 

dat u voortvarend naar heropening van de gesprekken streeft. 

Wij zenden een afschrift van deze brief naar de collega-fracties in de raad en zullen hen voorstellen 

deze brief tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 maart as., morgen dus, aan de agenda toe te 

voegen. Ook de vertegenwoordigers van de bewoners van de in deze brief genoemde straten zullen 

wij een kopie doen toekomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Jansen 

 

Laura Scheepers 

 

Fractie KIJK!!! 


