Werkgroep Verkeersveiligheid

Notulen dorpsschouw Elsloo 12 augustus 2019
Deelnemers:
Danny Hendrix (wethouder gemeente Stein)
Dennis Veugelers (gemeente)
Addy Bouwens (gemeente)
Roland Erwich (Partners in Welzijn)
Anja Meijers (tijdelijk),
Sandra Haga
Josef Wijnen
John Bours
Peter Gulikers (werkgroep verkeersveiligheid)
Ad Cuppens (werkgroep verkeersveiligheid en notulant)
Danny Hendrix, wethouder van de gemeente Stein, doet de aftrap en geeft een korte
toelichting m.b.t. zijn werkgebied, de dorpsschouw en kwaliteitsniveaus van het
groenonderhoud. De centra en begraafplaatsen hebben niveau A en de rest van de
gemeente niveau B.
Omdat chemische onkruidbestrijding niet meer mag, wordt in onze gemeente onkruid
machinaal met hete lucht of handmatig met branders en/of tuingereedschap verwijderd.
Er wordt kort stil gestaan bij de gemeenteapp en de werking er van. Er zijn nog wat
schoonheidsfoutjes, maar er wordt aan gewerkt. Niet alle vragen en opmerkingen kunnen
direct worden behandeld omdat deze vaker niet onder verantwoording van de gemeente
vallen. Dit kan ook b.v. WML, RWM of Rijkswaterstaat zijn. De gemeente zorgt er wel voor
dat de vraag op de juiste plaats wordt gelegd. Dus de app is wel de centrale ingang.
Volgens planning bezoeken we m.b.t. de dorpsschouw vandaag de buurten ten noorden
(Crupel) en ten zuiden van de Michiel de Ruyterstraat tot aan de Stationsstraat oost.
Alvorens op pad te gaan worden er een tweetal vragen gesteld.
- Anja Meijers meldt dat er een 3-tal parkeerverbodsborden zijn blijven staan nadat WML de
werkzaamheden heeft voltooid. Ook zijn er 3 betonnen bandjes in het groen blijven liggen.
We komen hier later nog op terug.
- Ad Cuppens vraagt wanneer de werkzaamheden
m.b.t. de randschade Op de Berg zijn gepland. Dit
blijkt nog niet ingepland te zijn. Addy gaat dit
inplannen rekening houdend met de
werkzaamheden aan de buitenmuur van het
Streekmuseum.

We vertrekken vanaf het Dorine Verschurenplein richting Michiel de Ruyterstraat.

Michiel de Ruyterstraat

Wortelopdruk
Boomspiegels herstellen

Onkruid tussen de straat en trottoir ter hoogte
van de bouwkavels en rond de hagen

Trottoir ter hoogte van huisnr: 32 verzakt.
Dit is direct door de gemeente aangepakt
en hersteld. < Compliment !

Gelukkig zijn er ook nog mensen die hun eigen straatje schoonhouden.

Johan Evertsenstraat
Border, nieuwe aanplant bijplaatsen.

Het zier er over het algemeen verzorgd uit

Jan Steenstraat

Paaltjes op de voetpaden
verwijderen. Deze staan er nog
van toen er perken waren waar
nu gras is. Ze hebben geen
functie meer, maar vergen wel
meer onderhoud.

Gerard Doustraat
Ter hoogte van huisnummer 7 in overleg met de bewoner(s) de boomspiegel, waar de boom niet
meer aanwezig is, verwijderen of verfraaien.

Van Oldebarneveldstraat
Veel onkruid en gras in de goot.
Dit terwijl de omliggende straten er goed uitzien.
Waarschijnlijk komt dit door de aangrenzende
speeltuin.

Brederodestraat
Veel groen in de goot

Bj de ingang van de speeltuin veel groen op
en langs de paden
Verbinding pad tussen Brederodestraat en
Rembrandtstraat achter langs de speeltuin ligt er slecht
bij. Losse tegels en brede voegen.
Pad in zijn geheel opnieuw leggen.

Pad tussen de achtertuinen van de woningen aan
de Brederodestraat en de Rembrandtstraat is
slecht en het onkruid staat hoog.
Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor
het pad.

Rembrandtstraat
Veel onkruid in de goot en borders
De bomen op het stuk Rembrandtstraat tussen de
Constantijn Huygenstraat en Koolweg zijn kapot of
deels kapot. Deze moeten worden vervangen

Snelheid op de Koolweg is gevoelsmatig hoog.
Er zijn pas snelheidsmetingen gedaan. De metingen
moeten nog worden uitgelezen. Aan de hand van de
uitslag worden er al dan niet maatregelen genomen
waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de
herinrichting van de Koolweg in 2023 is gepland.
Omdat er veel schoolgaande kinderen van het zebrapad
gebruik moeten maken wordt er gekeken of er een
tijdelijke maatregel moet worden getroffen.
De goten liggen vol bladeren en zand.
Op de hoek Rembrandtstraat – Koolweg is er overleg m.b.t. de erfgrens. Om duidelijkheid te
verkrijgen zal men dit moeten opvragen bij het Kadaster.

Burg. De Witstraat. Het stuk naar de Koolweg goot verhogen.

Stationsstraat Oost ter hoogte van
de Schuttersdreef liggen 3 stuks trottoirbanden die
zijn blijven liggen na werkzaamheden van WML. Ook
zijn er een drietal borden: verboden te parkeren,
blijven staan / hangen.
De border moet onkruidvrij worden gemaakt en
opnieuw ingezaaid worden.

Begraafplaats aan de Spoorstraat:

Veel onkruid, vooral op de schelpenpaden tussen de graven. Onder andere voor de mensen die
grafrechten betalen onacceptabel. Dit wordt ook onderkend. De gemeente zorgt voor een plan van
aanpak.
Hier eindigt de dorpsschouw en gaan we voor een korte evaluatie terug naar het Maaslandcentrum.

De algemene indruk van deze dorpsschouw is dat de buurt er behoudens
bovenstaande punten vrij netjes uitziet.

