
                                                                                                                                                

Gulpen, 15 juli 2019 

Reactie/opmerkingen gemeente Gulpen-Wittem 

 

Beste Kenneth, 

 

Zoals vanochtend afgesproken stuur ik je hierbij nog een keer een overzicht van de verkeersproblematiek die we als 

Bewonersnetwerk van Gulpen hebben aangekaart in het afgelopen jaar: 

1. De parkeeroverlast voor voetgangers in de Dorpsstraat en dan vooral op de stoep in de omgeving van Hotel 
Gulpen. De eerste paaltjes staan er nu, de plekken voor de overige vijf zijn gemarkeerd en beloofd is dat deze 
voor het einde van de week zijn geplaatst. Inmiddels hebben we via onze FB-pagina gecommuniceerd dat het 
om een proefopstelling gaat en dat deze aan het einde van het kalenderjaar wordt geëvalueerd. Het resultaat 
van die evaluatie wordt meegenomen bij de herinrichting, ook qua verkeersleefbaarheid, van de Dorpsstraat 
bij de realisatie van het Centrumplan.  
 
De parkeersituatie op de Dorpsstraat kan op dit moment inderdaad tot verwarring leiden door het aanwezige 
bestratingsmateriaal. Daarnaast ligt er aan weerszijden van de straat een laad- en losstrook (op het trottoir) 
aangegeven door middel van bebording. Bij een gebiedsontsluitingsweg zijn parkeervakken en / of laad- en 
losvakken op de rijbaan niet gewenst.  Het weghalen van de parkeervakken en laad- en losvakken (op het 
trottoir) is alleen  wenselijk als er vervolgens niet op straat geparkeerd wordt. Ondanks bovenstaande hebben 
we besloten om de paaltjes te plaatsen, mede omdat bijna alle bewoners/ondernemers het hiermee eens 
waren. De paaltjes zijn in Juli 2019 geplaatst en de situatie wordt geëvalueerd. Wel constateren wij nu reeds 
dat laden en lossen op de weg gebeurt, hetgeen wij niet wenselijk vinden.  
 
Foto 18 juli 2019:    
 

 
 
Inmiddels zijn alle palen geplaatst.  
 

 



 
Bij de nieuwe inrichting van de Dorpsstraat wordt het trottoir met andere bestrating ingericht waardoor het 
duidelijk is dat hier niet geparkeerd mag worden. Tevens wordt een hoge trottoirband aangebracht en wordt 
een duidelijke laad- en losstrook gemaakt. De gewenste locatie van de laad- en losstrook wordt in de 
werkgroepen bepaald. 
 

 
 
Conclusie: Er zijn paaltjes aangebracht in de Dorpsstraat. Deze zijn tijdelijk en bij de uitwerking van het nieuwe 
ontwerp wordt rekening gehouden met een duidelijke scheiding voor parkeren – loopstrook - laad-en 
losstrook. 
 

 
2. De Looierstraat zou bij dezelfde realisatie van het Centrumplan heringericht worden als ‘auto te gast’ straat, 

waar voetgangers overal veilig kunnen oversteken. Dat was ook een argument om onze aanvraag voor een 
zebrapad ter hoogte van de Aldi in een eerder stadium af te wijzen. Graag vernemen hoe dit voornemen / deze 
belofte bij de start van het Centrumplan in daden wordt omgezet. 
De Looierstraat wordt ingericht als 30 km-zone, door middel van het plaatsen van bebording (zone 30km/u) en 
de voorgenomen inrichting. Hiervoor moet wel nog een verkeersbesluit genomen worden. In principe is de 
gehele Looierstraat op één niveau uitgevoerd en wordt de rijbaan afgescheiden van de trottoirs door molgoten 
en een andere kleur verharding.  Het nieuwe ontwerp van de Looierstraat, uitgevoerd in klinkerverharding zal 
bijdragen aan het “verblijfskarakter” van de omgeving en de weggebruiker attenderen op de gewenste 
(30km/u) snelheid.  
 



 
 
 
 
 
Uiteraard zullen we in de toekomst de situatie blijven monitoren of dit het gewenste effect heeft. In een 30km-
gebied gaan wij zeer terughoudend om met het aanbrengen van oversteekvoorzieningen. In principe passen 
we ze niet toe, maar beoordelen de lokale vraag en situatie. Ondanks dat de regels omtrent een zebrapad 
duidelijk zijn worden deze vaak genegeerd, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt en leidt tot een 
bepaalde mate van schijnveiligheid. Daarnaast geeft een zebrapad in een gebied zonder randen en 
hoogteverschillen aan dat het minder / niet gewenst is dat er op andere plekken wordt overgestoken. Hierdoor 
zullen automobilisten eerder geneigd zijn harder te gaan rijden dan wanneer er de verwachting is dat overal 
wordt overgestoken. 
 
Conclusie: Er wordt nu geen zebrapad aangebracht. Daarvoor is ook geen noodzaak, omdat de Looierstraat als 

verblijfsgebied/30km-zone wordt ingericht. 

  

3. Ook aan de hoge snelheden in de Dorpsstraat en de Nieuwstraat zou bij het Centrumplan iets worden gedaan.  

Onze vraag: wat en wanneer? 

In het voorjaar van 2018 is er door middel van het ophangen van een Smiley een meting gehouden op de 

Dorpsstraat. Deze meter hing aan de lichtmast gelegen voor het hotel en heeft alleen dalend verkeer gemeten. 

Deze meting wees uit dat de een groot deel (85%) van het verkeer niet sneller reed dan 47km/uur. Dit betekent dat 

de overgrote meerderheid van het verkeer zich netjes aan de snelheid houdt. In ieder geval passend bij het type 

weg en de huidige maximum snelheid. Om te weten of dit ook geldt voor de opgaande richting zal er aan het eind 

van de vakantieperiode een minder opvallend meetapparaat worden opgehangen in de Dorpsstraat om hiermee 

het verkeer in beide richtingen te kunnen meten. 

Daarnaast ten aanzien van het afwaarderen van de weg  naar 30km/u is er wat meer verkeerskundige achtergrond 
noodzakelijk. In Nederland werken we met een duidelijke categorisering van wegen. Afhankelijk van het type weg 
heeft de weg een bepaalde functie. Zo maken we onderscheid tussen Stroomwegen (auto(snel)wegen), 
Gebiedsontsluitingswegen (80km/u en 50km/u wegen) en Erftoegangswegen (60km/u en 30km/u). Hierbij variëren 
de wegen in de hoeveelheid verkeer die ze afwikkelen en de inrichting. Met behulp van deze categorieën en 
structuur streven we naar een duidelijk, logisch verkeersveilig wegennet met goede doorstroming.  



Het afwaarderen van de snelheid op de Dorpsstraat is dus niet zonder meer mogelijk. De weg is 
gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg en heeft hiermee een belangrijke functie in de wegenstructuur 
van Gulpen, maar ook in de omgeving. Passend bij deze functie is een snelheid van 50km/u (en bijbehorende 
inrichting). 

Daarnaast maakt de weg onderdeel uit van routes voor hulpdiensten en de buslijnen. Het instellen van een 
lagere snelheid dient ondersteund te worden door middel van snelheidsremmende maatregelen. De ervaring is 
dat de weggebruiker anders niet het gewenste gedrag (een lagere snelheid) laat zien. Snelheidsremmende 
maatregelen zijn op routes voor hulpdiensten en buslijnen echter niet gewenst en dienen met veel 
terughoudendheid te worden toegepast.  

Mogelijk kan de realisatie en ombouw van de nieuwe N595 hierin ook nieuwe inzichten bieden. Om de situatie 
beter te kunnen beoordelen wordt een verkeerstelling op de Dorpsstraat uitgevoerd aan het einde van de 
vakantieperiode / begin september. Bij de planvorming rondom de reconstructie van de Dorpsstraat zullen we 
dit uiteraard mee laten wegen.   

Bij de nieuwe inrichting van de Dorpsstraat kan t.h.v. de Markt een ander soort of kleur verharding toegepast 
worden, waardoor de weggebruiker attent wordt gemaakt op de aanwezigheid van ander verkeer en de 
snelheid wordt verlaagd. In de werkgroepen zal dit verder uitgewerkt worden. 

 

Voor de Nieuwstraat kan in de toekomst de situatie mogelijk veranderen (andere wegcategorie en daarmee 
ook een andere functie), echter is het wenselijk om hiervoor ook het nieuw op te stellen GVVP af te wachten.  
 

Conclusie:  

Mogelijkheden om Dorpsstraat naar 30 km/uur zone af te waarderen zijn (vooralsnog) beperkt. Wel wordt bij 
de reconstructie van de Dorpsstraat gekeken welke maatregelen toegepast kunnen worden (geen verhoogde 
drempels). In het nieuwe GVVP wordt hier aandacht aan besteed. Mogelijkheden om Nieuwstraat naar 30 
km/uur af te waarderen zijn aanwezig. In het nieuw op te stellen GVVP wordt dit opgepakt. 

 

4. In september zou de wethouder samen met een delegatie van de Verkeerswerkgroep van het 

Bewonersnetwerk een gesprek met de nieuwe deputé Verkeer aanvragen om knelpunten op de Rijksweg te 

bespreken: het beter afstemmen van de verkeerslichten bij het busstation (de oversteektijd is nu te kort), de 

lange wachttijd en het gebrekkige uitzicht bij het oversteken vanuit de Nieuwstraat naar de Rijksweg.  En tot 

slot: de hoge snelheden op diezelfde Rijksweg bij het verlaten van de bebouwde kom richting Ingber en de 

daarmee gepaard gaande geluidsoverlast voor de bewoners van de aanleunwoningen van het Dr. Ackenshuis. 

Staat deze afspraak definitief? 

Antwoord wethouder Last: Het overleg is gepland en bovenstaande wordt dan aan de orde gesteld. 

 

5. Er is bij de bewoners van Klein Gulpen en het Dr. Ackenshuis grote behoefte aan een aparte strook met 

dezelfde gekleurde bestrating als op een fietspad in die straten in de kern waar klinkers liggen of straks weer in 

het nieuwe Centrumplan worden gelegd. ( Bv. Rosstraat, Dr. Pendersplein, Wesselderstraat). Deze klinkers 

kunnen heel pijnlijk zijn voor deze (groeiende) doelgroep en deze daarom belemmeren in hun 

bewegingsvrijheid en dus kwaliteit van leven. Aparte paden voor deze medemensen zorgen er ook voor dat we 

als Cittaslow-gemeente serieus ook de belangen van deze doelgroep bewaken.  

 

Vooropgesteld nemen wij elke doelgroep serieus, maar kunnen we niet aan alle wensen tegemoet komen. Het 

algemene beeld en algemeen belang speelt hierbij een grote rol. 

Het aanbrengen van bijvoorbeeld betontegels in de trottoirs is gezien het straatbeeld niet gewenst en nu ook 

niet opgenomen in het ontwerp. De gebakken bestrating in het centrum geeft de omgeving een specifieke 

uitstraling die past binnen de gemeente Gulpen.  

De nieuwe bestrating in de Looierstraat alsook in de Rosstraat ligt nu niet helemaal recht, hetgeen 



waarschijnlijk de hinder veroorzaakt.  Straks wordt de nieuwe bestrating wel recht gelegd, waardoor de hinder 

grotendeels weg zal zijn.  Overigens zijn vrijwel alle trottoirs in Gulpen Centrum voorzien van gebakken 

bestrating. In de Looierstraat worden t.b.v. mindervaliden wel enkele hellingbanen aangebracht naar winkels, 

zodat deze ook bereikbaar zijn/blijven. De inrichting van het centrum wordt zo veel mogelijk geschikt gemaakt 

voor mindervaliden. Bij de locatiebepaling van de lichtmasten zal aandacht zijn voor de doorgang van 

rolstoelen. I.v.m. ondergrondse belemmeringen ( zoals kabels en leidingen) kan een mast niet altijd op de 

gewenste locatie geplaatst worden, doch mag deze niet de doorgang belemmeren. De nu aanwezige 

trottoirbanden in de Looierstraat worden grotendeels verwijderd, er komen wel molgoten langs de weg. 

Hierdoor kan men de weg overal oversteken ( ook met een rolstoel). 

 

 
 

 

Conclusie:  

Er wordt in principe geen aparte strook aangebracht voor rolstoelen ( althans niet in een ander soort 

verharding). De bestrating wordt recht gelegd en voldoet daarmee aan de gestelde eisen en voorwaarden. 

 

6. Er wordt z.s.m. een nieuwe datum gepland voor de verkeerswandeling door de buurt in de omgeving van de 

Groeneweg (niet in de ochtend maar aan het einde van de dag of begin avonduren).   

Dit is gepland op 23 september 18.00 uur 

Actueel en belangrijk aandachtspunt: 

7. Door het aanleggen van kabels zijn de witte strepen van de fietsersoversteekplaats ter hoogte van Hoeve de 

Burgh aan de Kiewegracht nauwelijks zichtbaar. Daardoor rijden steeds vaker fietsers op dit punt op de 

normale weg rechtdoor en dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Verzoek: op korte termijn de strepen 

opnieuw witten en een groter bord ‘Fietsers hier oversteken’ plaatsen.  

De witte lijnen zijn 17 juli opnieuw wit gespoten: 

                                            



Er worden twee borden besteld. Deze attenderen de weggebruikers op overstekende fietsers. 

 

Conclusie:  

De markering is (tijdelijk) hersteld en er worden 2 verkeersborden bijgeplaatst. Tijdens de 

reconstructiewerkzaamheden wordt de situatie fietsoversteek verbeterd. 

Tot slot willen we als werkgroep Verkeer graag betrokken worden bij het overleg over het gevaarlijke kruispunt bij 
het Sophianum. 
 
Aan VVN is een opdracht vergund om de verkeersituatie rondom het Sophianum te bekijken en voorstellen  tot 
verbetering te doen. Hiervoor heeft onze afdeling verkeer (Lucien) eind augustus intern een startoverleg met de 
projectleider van VVN. De voorlopige planning is erop gericht na het begin van het schooljaar diverse 
schouwmomenten te houden. 
Voor dit project is een projectplan opgesteld, waarin in principe geen overleg met de werkgroep is opgenomen. 
Wel met de verkeerscoördinator en directie van Sophianum College. In het interne startoverleg is bepaald dat het 
bewonersnetwerk ook betrokken zal worden ( uitnodiging volgt).  
 
Afgesproken is dat er over bovenstaande knelpunten uiterlijk begin september terugkoppeling heeft 
plaatsgevonden.  
 

Met vriendelijke groet, 

Tjeu 

 

 


