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Betreft: vragen ex artikel 37 Turborotonde de Wissel 

 

 

Geacht college, 

 

Inmiddels is de aanleg van Turborotonde de Wissel in volle gang.  

Voor de duur van de aanleg van deze rotonde zijn bepaalde verkeersmaatregelen getroffen. Er zijn 

omleidingsroutes bekend gemaakt, er zijn tijdelijke stoplichten gemaakt en het verkeer wordt op 

plaatsen geleid door verkeersregelaars. 

Helaas is al op zeer korte tijd gebleken dat de getroffen maatregelen niet afdoende zijn om het 

verkeer in goede banen te leiden. Er dreigen zelfs zeer gevaarlijke situaties te ontstaan omdat 

automobilisten, doorgaans ook uit ergernis van het lange stilstaan, keren op de weg of wegen inslaan 

waar dat verboden is. Gevaar voor automobilisten, maar ook voor fietsers, schoolkinderen en 

voetgangers dreigt. 

Het voorgaande laat nog onverlet dat bewoners van de straten, o.a. 

Odasingel, Overhoven, Overhovenerstraat en Elisabeth van Barstraat ernstig belemmerd worden bij 

de toegang tot hun huizen c.q. opritten. 

Hoewel er tot begrip kan worden getoond voor de verkeersmaatregelen en voor enige overlast, lijkt 

de huidige situatie uit de hand te lopen. De Turborotonde die op zichzelf een aanwinst zal vormen 

voor Sittard, vormt nu voor veel mensen een doorn in het oog. En dit reeds na twee dagen werken 

aan de rotonde. 

 

Het voorgaande vormt voor DNA reden om de navolgende vragen aan het college stellen: 

 

Vraag 1: 

Is het college, de wethouder, bereid om de verkeerssituatie ter plaatse opnieuw te beoordelen, waar 

nodig in samenwerking met BLM, en de nodige wijzigingen aan te brengen zodat een betere 

doorstroom van het verkeer kan worden bewerkstelligd? 

 

Vraag 2: 

Zal de actie als hiervoor beschreven, op zeer korte termijn worden uitgevoerd? 

 

Vraag 3: 

Is het college, de wethouder, eveneens bereid om met de direct omwonenden in overleg te treden 

over mogelijke oplossingen voor de langere termijn? Op diverse social media geven de omwonenden 

namelijk blijk van welwillendheid om mee te denken en worden zelfs enkele constructieve ideeën 

geopperd.  

 

Wij danken u reeds bij voorbaat voor het beantwoorden van de vragen en het nemen van nadere 

actie op korte termijn. 
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