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6 SEPTEMBER 2016  

Het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Sittard-Geleen 

Postbus 18 

6130 AA Sittard 

Betreft: Verkeersveiligheid Sittarderweg/Bornerweg tussen Born en Limbricht 

Geacht college, 

In juni 2016 is gestart met werkzaamheden voor het vervangen van leidingen tussen Limbricht en Born richting 

Born. Daartoe is aan die zijde van de weg het asfalt van het fietspad met ongeveer 40cm opgebroken en 

vervangen door vijf rijen klinkers. De werkzaamheden worden na de bouwvakantie hervat en zullen duren tot 

en met oktober 2016. Gevolg is dat door het aanbrengen van klinkers feitelijk het fietspad nog 40 cm smaller 

wordt voor gebruik omdat fietsers niet over deze klinkers zullen rijden. De fractie stadspartij is meerdere malen 

aangesproken door gebruikers van dit fietspad over de verkeersonveilige situatie die hierdoor is ontstaan. Zoals 

u bekend is de Sittarderweg/ Bornerweg tussen Born en Limbricht een zeer drukke en gevaarlijke verkeersroute 

voor auto’s en fietsers met iedere dag duizenden scholieren zonder dat er sprake is van vrijliggende fietspaden, 

dus zonder enige afscheiding tussen fietspad en autorijbaan.  

In het Mobiliteitsplan dat in november 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld werden in totaal 34 

probleemplekken aangewezen waarvoor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid (met name voor 

fietsers) werden voorgesteld. Van de 34 probleemplekken zijn er 20 aangepakt. Voor de 14 maatregelen die 

voorlopig werden uitgesteld zou onderzocht worden of er vanuit de provincie aanvullende subsidies 

beschikbaar zijn. Een van die projecten betreft de fietspaden langs de weg tussen Born en Limbricht.  

De Stadspartij fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

1. Welke uitkomst heeft het onderzoek naar aanvullende provinciale subsidies voor bovengenoemde 14 

maatregelen en met name voor de Sittarderweg/Bornerweg opgeleverd?  

2. Hoe en wanneer gaat u uitvoering geven aan het restant (de 14 uitgestelde maatregelen) van het  

Mobiliteitsplan verkeerveiligheid?. 

3. Bent u het met de (fiets)gebruikers eens dat als gevolg van de recente werkzaamheden aan het 

fietspad de Sittarderweg/Bornerweg tussen Born en Limbricht nog onveiliger is geworden?  

4. Bent u ter bescherming van een kwetsbare groep weggebruikers (fietsers/scholieren) en ter 

voorkoming van (ernstige) verkeersongevallen van plan om tijdelijke of permanente maatregelen te 

treffen om de verkeersveiligheid van de Sittarderweg/Bornerweg te verbeteren? zo ja, op welke termijn 

en welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

5. Bent u gezien de gewijzigde situatie en omstandigheden van mening dat een permanente oplossing in 

de vorm van vrijliggende fietspaden op de Sittarderweg/Bornerweg dringend is gewenst. Zo ja, wanneer 

en op welke manier gaat u hieraan invulling geven? Zo nee, waarom niet?  

 

namens de Stadspartij fractie, 

Ton Raven, Fractievoorzitter                                        Bas Hoedemakers, burgerlid 

 


