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Sittard-Geleen, 7 oktober 2014 

VERZONDEN 10 OKT. 20U 

Geachte mevrouw Statnik, 

In beantwoording van uw artikel 37 vragen aan het college van 24 september 2014 
inzake Turborotonde de Wissel wil ik u als volgt informeren. 

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? 

Antwoord 1. 
Ja, bij dit soort werkzaamheden is na het instellen van omleidingroutes altijd even 
tijd nodig om te bekijken hoe het verkeer in de praktijk reageert op de nieuwe 
situatie en welke aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn. Dit is een 
gebruikelijke procedure, die ook bij deze werkzaamheden is toegepast. 

Vraag 2. 

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

Antwoord 2. 
Ja, de maatregelen zijn dezelfde dag, 23 september jl., reeds in gang gezet. Daarna 
zijn verdere verbeteracties doorgevoerd. We blijven de situatie continu volgen. 
Waar nodig, worden aanvullende maatregelen genomen. 
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Vraag 3. 
Is het college, de wethouder, eveneens bereid om met direct omwonenden in overleg te 
treden over mogelijke oplossingen voor de lange termijn? Op diverse social media geven 
de omwonenden namelijk blijk van welwillendheid om mee te denken en worden zelfs 
enkele constructieve ideeën geopperd. 

Antwoord 3. 
We voeren sinds januari 2014 overleg met een klankbordgroep waarin de direct 
omwonenden, bedrijven en wijkplatforms zijn vertegenwoordigd. Dit gremium 
blijven we benutten. Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden voor 
opmerkingen en vragen terecht bij de aannemer en de gemeente. Daarnaast 
hebben we actief gereageerd op suggesties van burgers in de sociale media en 
additionele maatregelen genomen ter verbetering van de doorstroming en de 
verkeersveiligheid. We constateren overigens dat burgers via de sociale media 
melden dat de verbeteracties en de effecten daarvan worden waargenomen. 

/fHoohachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 

.M. Cox, i.J. Hppp/ner, 
kris 
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