
Wethouder Jos Last reageert op verkeersknelpunten in kern Gulpen  

Bewonersnetwerk Gulpen presenteerde onlangs verkeersknelpunten in de kern Gulpen. Samengesteld 
na een oproep op Facebook en na de inbreng van de werkgroep Verkeer. Woensdag 27 maart jl. 
hebben we die knelpunten uitvoerig kunnen bespreken met wethouder Jos Last. Dat gebeurde op een 
constructieve manier. Het werd een open dialoog waar goed naar elkaar werd geluisterd. Wat is 
besproken én afgesproken? 

1. Snelheidsbeperkende maatregelen in Dorpsstraat en Nieuwstraat. Volgens de wethouder is het 
niet meer van deze tijd dat je op alle wegen in hartje Gulpen (Markt – Dorpsstraat, Rosstraat- 
Looierstraat- Nieuwstraat) 50 km mag rijden. Bij de herinrichting van dit gebied, waarvan de 
start in 2020 gepland staat – komt daar verandering in. Het vertrekpunt wordt dan 
waarschijnlijk: het gemotoriseerd verkeer is te gast in dit gebied en daar wordt het straks ook op 
ingericht. Daardoor wordt ook het gevraagde zebrapad bij de Aldi overbodig, want je moet dan 
in de héle Looierstraat als voetganger veilig kunnen oversteken. 

2. ‘Einde aan de parkeeroverlast op de 
stoep in de Dorpsstraat’, was ons dringend 
verzoek. De wethouder heeft de situatie daar 
ter plekke bekeken. Het idee is om daar in elk 
geval tot aan de herinrichting van de 
Dorpsstraat paaltjes te plaatsen na overleg met 
de hotelhouder en de bewoners aan die kant 
van de weg. De nieuwe eigenaar van het hotel 
heeft zijn medewerking al toegezegd. Klasse, 
toch? De BOA wordt gevraagd hier vaker 
handhavend op te treden.  

3. Moeilijker is om iets te doen aan de situatie op het kruispunt Nieuwstraat / Rijksweg, met 
name tijdens de spitsuren. En  aan de stoplichten bij dit kruispunt die te snel op groen springen 
voor mensen die niet zo goed ter been zijn. De regie over dat kruispunt en de stoplichten ligt bij 
de  Provincie Limburg. Die kijkt vooral naar een zo snel mogelijke doorstroming, zeker ook voor 
de bussen. Het college heeft dit al aangekaart, maar nog zonder resultaat. Als straks de nieuwe 
deputé met de portefeuille verkeer bekend is, dan is de wethouder bereid om samen met het 

Bewonersnetwerk toch nog een keer een poging te wagen 
en de Provincie te vragen samen nog eens naar het 
kruispunt te kijken.  
4. Hydraulische paaltjes met kentekenherkenning om de 
Rosstraat in het terrassenseizoen in de avonduren aan de 
kant van de Dorpsstraat af te kunnen sluiten is financieel 
niet haalbaar (plm. 50.000 euro!). Wel kunnen eventueel 
’gewone’ hydraulische palen worden geplaatst voor dat 
doel. Dan moet de horeca bereid zijn de paaltjes in de 
vroege avond en na sluitingstijd eventjes te bedienen. 
Wordt vervolgd, want eerst moeten de bewoners en 
winkeliers van de Rosstraat er iets van vinden. De 
verkeerssituatie in de Rosstraat gaat straks sowieso 



veranderen omdat de nieuwe gemeenschapsvoorziening (nu nog Toeristenkerk) straks ook van 
de andere kant van de Rosstraat bereikbaar moet zijn.  
De ongelukkig geplaatste lantaarnpaal bij het parkeervak voor Hotel Gasterij De Poort – die vaak 
voor blikschade zorgt – wordt op korte termijn voorzien van reflectiemateriaal en/of een extra 
waarschuwingsbordje. Bij de herinrichting kan die dan verplaatst worden.  
 

5. Binnenkort wordt het nieuwe parkeerbeleid uitvoerig 
geëvalueerd. Dan wordt ook de situatie van de overvolle 
parkeerplaats aan de Cobbejennegats meegenomen. Daar is vaak 
geen plaats meer voor buurtbewoners met een betaalde 
parkeerontheffing voor deze plek. Het idee van het 
Bewonersnetwerk om het 
gebied voor deze bewoners 
met een parkeerontheffing 
uit te breiden zonder dat dit 
botst met de belangen van 

het winkelend publiek, wordt op korte termijn op 
uitvoerbaarheid getoetst. Ook wordt in overleg met de 
woningvereniging onderzocht hoe de vaak bijna lege 
parkeergarage onder Cour de Galouppe beter benut kan 
worden om iets te doen aan het tekort aan parkeerplekken in het populaire centrum van Gulpen.                                                            

6. Oplossingen voor het gevaarlijke kruispunt bij Sophianum worden op dit moment al 
onderzocht. De wethouder neemt het idee over om daar vooral ook de leerlingen en de 
buurtbewoners bij te betrekken. Hij vraagt ook de verkeersgroep van het Bewonersnetwerk om 
daarover nog eens goed mee te denken.  

7. Het samen nadenken over de hinder die bewoners in een rolstoel of scootmobiel ondervinden 
van reclameborden en andere obstakels op de stoep en de bereikbaarheid van winkels, terrassen 
etc., leverde een andere invalshoek op dan alleen handhaven. Het idee is nu om enkele van deze 
bewoners met een scootmobiel te vragen om samen met vrijwilligers van het Bewonersnetwerk 
een ronde door het dorp te maken om die toegankelijkheid in kaart te brengen. Waar het goed 
geregeld is, kan dan bijvoorbeeld als ‘beloning’ een kleine sticker ‘rolstoelvriendelijk’ geplakt 
worden. Op 6 mei, bij de volgende centrale bijeenkomst van het Bewonersnetwerk, worden 
hiervoor enkele van deze bewoners als gast aan tafel uitgenodigd om dat idee verder uit te 
werken.  

Tot slot 

Op ons verzoek dacht wethouder Jos Last ook nog met ons na over eventuele thema’s in de toekomst 
voor het Bewonersnetwerk. Net als andere collegeleden wil hij graag een keer worden uitgenodigd 
voor een centrale bijeenkomst van ons Bewonersnetwerk. 

Wim Butink en Tjeu Seeverens  


