
 

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

Postbus  18                      
6130 AA SITTARD 

 
Briefnr.: GF-PV 18-04 

 

     Born, 2 maart 2018 
      
     Onderwerp:  Vragen ex art 37 RvO inzake hoge snelheden in 
       Kapelweg te Born. 
 
       

Geachte voorzitter, 
 

De bewoners van de Kapelweg  te Born hebben mij gevraagd de verkeersonveilige 
situatie vanwege te hoge snelheden in de Kapelweg te Born bij u aan te kaarten. 
 
De bewoners hebben een aantal handtekeningen van de buurtbewoners verzameld.  
 
In hun reactie schrijven de bewoners dat al diverse malen gemeld werd dat er in de 
Kapelweg te Born, ondanks de straten van rechts, zeer hard wordt gereden. 
 
Ondanks deze klachten wordt er volgens de bewoners van overheids-wege 
nauwelijks hierop gereageerd. Wel hebben er al eens metingen plaatsgevonden, 
maar dan wordt er gesproken over gemiddelde snelheden endaar schieten de 
bewoners niets mee op. De degenen met zeer hoge snelheden dienen te worden 
aangepakt. 
 
Ondanks deze meldingen en klachten hebben er nog steeds geen snelheidscontroles 
plaatsgevonden.  
 
Door veel bewoners worden al geen klachten of meldingen meer gedaan, omdat 
nadrukkelijk de indruk is ontstaan dat de gemeente hier toch niets mee doet. 
 
Gelet hierop willen de bewoners thans met deze handtekeningenactie het College 
van Burgemeester en Wethouders oproepen in deze maatregelen, waaronder 
snelheidscontroles, te treffen waardoor de hoge snelheden op de Kapelweg te Born 
worden tegengegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Teneinde de omvang de problematiek aan te geven wordt nog namens de bewoners 
opgemerkt: 
-dat een groot aantal auto’s de Kapelweg gebruiken als de afvoer route vanaf de 
Jumbo en omliggende winkels; 
-dat ook veel leerlingen van het nabij gelegen voortgezet onderwijs per fiets van de 
betreffende route gebruik maken; 
-dat in de zijstraten van de Kapelweg, De Lerodestraat en Burgemeester  
Hoenstraat, zijnde éénrichtingsstraten, zeer regelmatig auto’s (personenauto’s, 
vrachtauto’s en pakketbezorgers en vuilophaaldienst) tegen de rijrichting inrijden; 
-dat er qua inrichting geen snelheid beperkende maatregelen in de Kapelweg zijn 
aangebracht. 
 
Gob heeft derhalve hierover de volgende vragen: 

 
1. Is bovenstaande situatie bekend? 
2. Welke maatregelen ben u bereid in deze te treffen?  
3. Bent u bereid om in overleg met de politie ter plaatse snelheidscontrole te 

realiseren? 
 
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 
Bijlage: Handtekeninglijst 
Cc Media 
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