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Motie Kapellerlaan

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016;

Gonstaterende dat:
ln de begroting wordt gesproken over
o afl,vaardering van de Kapellerlaan van een 50km weg tot een 30km weg;
o reconstructie van de Kapellerlaan;
o vervanging van bomen op de Kapellerlaan.

Overwegende dat:
1. de Kapellerlaan in of rond 2000 volledig opnieuw is ingericht;
2. hierbij is gekozen voor een structuur met vrij liggende fietspaden;
3. deze structuur de verkeersveiligheid ter plaatse ten goede komt;
4. een 30km weg normaal gesproken geen vrij liggende fietspaden kent, maar verkeer hier

gemengd gebruik maakt van de rijbaan;
5. er wel onderhoud nodig is aan (een deel van) de riolering onder de Kapellerlaan;
6. fietsers veilig en comfortabel moeten kunnen fietsen.

Van mening zijnde dat;
1. de huidige structuur van de Kapellerfaan prima voldoet;
2. vrij liggende fietspaden en lanenstructuur op deze weg te prefereren zijn boven het gemengd

gebruik van de rijbaan;
3. onderhoud aan de riolering niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot een volledige herinrichting

van de Kapellerlaan om te voldoen aan alle eisen van een 30km weg;
4. de bestaande fietspaden door hun structuur van stoeptegels mogelijk meer last hebben van

wortelgroei dan het geval zou zijn indien sprake was van geasfalteerde fietspaden.

Draagt het college op:
f . in de voorbereidingen van de werkzaamheden op de Kapellerlaan de huidige structuur van de

weg als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe situatie;
2. eventuele verkeerskundige aanpassingen in breder perspectief in het op te stellen GWP en bij

besluitvorming over het GVVP terug te laten komen alvorens hierover te besluiten;
3. bestaande bomen slechts dan te vervangen indien er sprake is van gevaarlijke situaties, en/of

situaties waarbij de bomen moeten wijken voor het noodzakelijke onderhoud aan de riolering;
4. te onderzoeken of bestaande fietspaden comfortabeler en minder gevoelig voor wortelgroei zijn

door het vervangen van de stoeptegels door asfalt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter

lngediend door: R. Heijmann (PvdA), W. Dekker (D66), M. Huurdeman (WD), D. Franssen (LVR),
L. Coenen (SPR), G. Julicher (DS), Fractie GL
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