
 

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Sittard-Geleen 
Dhr. Drs. G.J.M. Cox 

Postbus  18                      
6130 AA SITTARD 

 
Briefnr.: GF-PV 18-02 

 
     Born, 22 februari 2018 

      
     Onderwerp:  Vragen ex art 37 RvO inzake Verkeersonveilige 
       situaties Sittarderweg-Bornerweg Born-Limbricht, 
       door het ontbreken van midden belijning. 

 
       

Geachte voorzitter, 
 

In het najaar van 2017 is de weg tussen Born en Limbricht voorzien van een nieuwe asfalt 
laag. Gelijktijdig zijn tussen het fietspad en de weg rode flappen geplakt en is het 
snelheidsregime veranderd van 80 naar 60 km/h. 

 
Een gevolg daarvan is dat de weg conform de voor een 60 kilometerweg geldende richtlijnen 
geen belijning in het midden van de weg heeft. 
Veel gebruikers van de weg ervaren de combinatie van rode flappen met het ontbreken van 
de midden belijning als onveilig en hebben ons gevraagd of hier iets aan te doen is. 

 
Gob heeft derhalve hierover de volgende vragen: 

 
1. Herkent u het onveiligheidsgevoel dat optreedt bij het rijden over de  

Sittarderweg/Bornerweg tussen Limbricht en Born? 
Zijn hier klachten of meldingen over binnengekomen bij u?  

2. Zijn er onderzoeken bij u bekend waaruit blijkt dat een middenstreep in combinatie met 
flappen ertoe leidt dat de gemiddelde snelheid op een 60 kilometerweg omhoog gaat? 

3. Waarom heeft u er hier voor gekozen om geen middenstreep aan te brengen? 
4. Bent u bereid om over de hele weglengte tussen Born en Limbricht een middenstreep 

aan te brengen zodat voor automobilisten duidelijk is waar hun eigen weghelft is? 
5. Zijn de geldende richtlijnen in deze zo strikt dat het juridisch niet mogelijk is om in 

afwijking van de richtlijnen toch een midden belijning aan te brengen, of ziet u toch 
mogelijkheden hiertoe? 

 
Gaarne verwachten we uw antwoord binnen de gestelde termijn van 30 dagen conform 
artikel 37 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Sittard-Geleen. 

 
Bij voorbaat dank,  
Met vriendelijke groet, 
Raadslid gob-fractie, 

 
Paul Verjans 
Kempstraat 59, 6121 XW Born 
06-44532308   
E-mail: pg.verjans@gmail.com 
Cc Media 

 
 


