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VERZONDEN 01 OKT. 2020
1. Zijn de afsluitingen op de N294, Napoleonsbaan Noord/Einighauserweg en de
wielerronde gelijktijdig van kracht en zijn er dan voldoende vluchtwegen
aanwezig bij een eventuele calamiteit op Chemelot ?
De werkzaamheden worden in het weekend van 2 oktober vanaf 19:00 uur
üm 5 oktober 06:00 uur uitgevoerd.
Er zijn afspraken met de hulpdiensten gemaakt. Zij kunnen bij een
calamiteit door het werkvak van de N294 heen rijden. Daarnaast worden bij
de rotonde die nu op de Elsenburglaan wordt gemaakt in dit weekend twee
doorsteken gemaakt richting de Asterstraat en de Borrekuil.
De omleidingsroutes van beide projecten zijn op elkaar afgestemd en daar
waar nodig aangepast. Ter hoogte van de Einighauserweg zal een halve
wegafzetting worden weggehaald, zodat beide rijstroken beschikbaar zijn
van en naar de kruising met de N294.
De Binck Bank tour is op 2 oktober om 17.00 uur afgelopen en valt dus niet
samen met de genoemde werkzaamheden.
2.

Is bij de planning de combinatie van deze afsluitingen voorzien ?

Ja, door de omleidingen op elkaar af te stemmen, goede afspraken met de
hulpdiensten te maken en de route Elsenburglaan - Einighauserweg niet
geheel af te sluiten is deze combinatie van werkzaamheden goedgekeurd.
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?
Zie antwoord 1 en 2. Bewoners kunnen bij een calamiteit ook gebruik
maken van de omliggende wegen. Voor de aansluiting van de Burg.
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Lemmensstraat met de N294 is de Provincie gevraagd deze zo spoedig
mogelijk weer te openen. De planning is dat de kruising (richting Sittard)
zondag 4 oktober rond 18:00 uur weer toegankelijk is.

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?
Ja, dit is gedaan door duidelijke afspraken te maken met de aannemers die
voor de Provincie en de gemeente Sittard-Geleen werkzaam zijn.

Bij een eventuele calamiteit worden alle omringende wegen opengesteld
voor hulpdiensten en de overige weggebruikers. Dit betekent voor de
Einighauserweg - tussen de Elsenburglaan en rotonde Egelantier - dat het
verkeer gebruik kan maken van 1 rijstrook en afhankelijk van de situatie op
dat moment, op de N294 van 2 rijstroken (links of rechts van de
middenberm).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Gele^n;

mr. J.Th.C.M. Verheijen,
burgemeester

Mr. GJ.C .. Kusters,
gemeetati ?6ecretati'
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