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Vandaag, 18 september 2020 verschenen er berichten op sociale media omtrent geplande wegafsluitingen 
die volgens volgens burgers grote gevaren met zich meebrengen ingeval van een calamiteit op Chemelot, zie 
https://www.facebook.com/LindenheuvelJournaal/posts/1454706951382204 waarin staat: 
 
Bericht: 
Vanaf 2 oktober rond 19.00 uur tot 5 oktober 06.00 zal de N294 (Urmonderbaan) afgesloten worden voor 
groot onderhoud. Dit is extra vervelend voor Lindenheuvel omdat er dan maar een route naar buiten is en 
dat is via het centrum. 
Naar het Noorden via de Hasseltsebaan naar de A2 en naar het zuiden via de Rijksweg en de A76/A2 
 
Burger: 
Ik klaag niet snel over afsluitingen want onderhoud moet nu eenmaal en je krijgt er iets moois voor terug. 
Maar dit is wel heel erg slecht gepland en niet doordacht. 
Lindenheuvel ligt pal naast een groot industriecomplex Chemelot. Bij een calamiteit moeten er voldoende 
vluchtwegen toegankelijk zijn. Dat is nu zeker niet het geval. De Einighauserweg en de Naploleonbaan Noord 
zijn grotendeels afgesloten wegens werkzaamheden. De belangrijkste route om de wijk te verlaten is de 
Urmonderbaan. Nu deze ook wordt afgesloten ontstaat er m.i. een onaanvaardbare situatie. 
En dan schijnt er 2 oktober ook nog een afsluiting te zijn op..... jawel de Hasseltsebaan vanwege een 
wielerwedstrijd. Zie 'n eerder bericht hier in deze lijn. 
 
Met als reactie:  
en de Nieuwe Postbaan ook nog. 
 
Ook SPA zet vraagtekens bij de combinatie van afsluiting van wegen die momenteel rond Lindenheuvel 
gepland is. 
 
Vraag 1 
Zijn de gemaakte opmerkingen juist? M.a.w. zijn genoemde afsluitingen inderdaad gelijktijdig van kracht? 
 
Vraag 2 
Is bij de planning de combinatie van deze afsluitingen voorzien? 
 
Vraag 3 
Zijn de door de burger genoemde consequenties voor de veiligheid ingeval van een calamiteit op Chemelot 
afgewogen waarbij men de totale verkeerssituatie heeft beoordeeld? 
Zo ja, kan het college uitleggen dat de afsluiting van wegen in geval van calamiteit geen ernstige beperkingen 
voor de bewoners van Lindenheuvel en voor hulpdiensten veroorzaken? 
 
Vraag 4 
Is het college bereid om, gezien de zorgen onder de bevolking, de situatie opnieuw te bekijken en acties te 
ondernemen indien blijkt dat de veiligheid van de bewoners in het gedrang kan komen? 
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