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Geachte heer Renet,

In antwoord op uw vragen ex artikel 43 , inzake de 'Gevaarlijkste wegen in Limburg’, 
meer specifiek de kruising Rijksweg met de Groenstraat / Beekhoverstraat kunnen wij u 
als volgt berichten:

Vraag 1
Onderschrijft het college de stelling van bewoners dat de te hoge snelheid een 
belangrijke factor is voor het grote aantal ongevallen ter plekke?

Nee, de score is toebedeeld vanuit onderzoek door het ICT Verkeersbureau VIA. 
Voor de Rijksweg Noord in Geleen is dit een ‘hoge ongevallenscore met lage 
snelheidsscore’. De gemiddelde snelheid op Rijksweg Noord nabij kruising 
Beekhoverstraat is 37,1 km/u. De V85 (maximum snelheid van 85% van het 
verkeer), wat de maatgevende snelheid is voor de wegbeheerder is 41,5 km/u.
Deze snelheden liggen onder het snelheidsregime van 50 km/u en zijn daarmee te 
classificeren als zeer goed.

De gemiddelde snelheid op de Beekhoverstraat richting de Rijksweg Noord is 19,6 
km/u. De V85 is 24,6 km/u. Ook deze snelheden liggen onder het snelheidsregime 
van 30 km/u dat daar geldt en zijn daarmee te classificeren als zeer goed.

Een enkeling zal zeker ter plaatse te hard rijden. Het is echter niet duidelijk of de 
ongevallen die ter plekke gebeuren in relatie staan met hoge snelheid.

Vraag 2
Is het college het met SPA eens dat er voor betreffende kruispunt additionele 
veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen gericht op het verlagen van de 
snelheid?

De V85 snelheden ter plaatse geven geen aanleiding om fysieke maatregelen te 
treffen om de snelheden te verlagen. Het kruispunt wordt geregeld met
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verkeerslichten en bebording. Uitgangspunt voor de automobilist is dat hij zich 
houdt aan de regels van het verkeer. Wel kunnen we bekijken of een andere 
afstelling van de verkeerslichten een verbetering kan bewerkstelligen.

Vraag 3
Is het college bereid de bestaande plannen nogmaals tegen het licht te houden en 
extern advies in te winnen bijvoorbeeld bij Veilig Verkeer Nederland gezien het verschil 
van mening tussen bewoners en gemeente?

In tegenstelling tot wat u in uw brief schrijft wordt de Beekhoverstraat tussen de 
Joannestraat en de Rijksweg niet verbreed.
Op grond van de verkeerscijfers, zoals aangegeven in de antwoorden op vraag 1 
en 2, is er voor ons geen reden om de bestaande plannen nogmaals tegen het licht 
te houden.
De gemeente is voornemens de Verkeers Regel Installatie (VRI) te vervangen in 
2020 / 2021. Er zal onderzoek worden verricht naar een mogelijke optimalisatie van 
de verkeersregeling en de mogelijke inzet van een zogenaamde intelligente 
Verkeers Regel Installatie (iVRI), die de mogelijkheid om verkeersstromen te 
regelen op kruispunten vergroot.

Vraag 4
Binnen welke termijn is de uitvoering van de aanpassing van de inrichting van de 
Beekhoverstraat gepland en is die termijn nog haalbaar indien er andere maatregelen 
moeten worden ingepast?

De reconstructie van de Beekhoverstraat zal na de zomervakantie ter hand 
genomen worden en gefaseerd worden opgepakt vanuit de Oranjelaan in de 
richting van de Rijksweg. De verwachting is dat het gedeelte tussen de 
Joannestraat en de Rijksweg in oktober / november in uitvoering is. Zoals in het 
antwoord op vraag 3 reeds is aangegeven vindt er geen aanpassing van de 
inrichting van de Beekhoverstraat op dit weggedeelte plaats.
Daarnaast is de nog beschikbare tijd, tot het tijdstip van uitvoering, die nodig is 
om eventuele andere maatregelen in te passen te kort en sterk kostenverhogend.


