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Aan wethouder Krabbendam, 
 
Onlangs kregen wij als bestuur van Harmonie St. Petrus & Paulus de plannen voor een 
vernieuwde Tongerseweg onder ogen. Blijkbaar heeft eerdere communicatie over de 
plannen ons niet bereikt of is er iets anders misgegaan. Daarom zijn we nu pas in de 
gelegenheid geweest om met een kritisch oog naar de plannen te kijken. Eerder deze week 
had               namens onze vereniging al contact met Vivianne de Groot. 
Na bestudering van de uitkomst van zijn gesprek met Mw. De Groot, bleven we toch nog 
achter met enkele vragen/bezwaren. 
 
Als huurder van het verenigingsgebouw Tongerseweg 336 viel ons op dat de situatie voor 
onze voordeur drastisch wijzigt. Er komt een chicane voor onze hoofdingang met als 
resultaat dat er voor voetgangers geen plek meer is om onze ingang te bereiken, anders dan 
via een fietspad.  
In verband hiermee hebben wij een aantal vragen en voorstellen aan U. 
 

1. Waarom is er bij het ontwerp van de ‘Reconstructie Tongerseweg’ ter hoogte van 
Tongerseweg 338, 336, 334A, bij de in/uitgang van het verenigingsgebouw inclusief 
horeca met ca. 400 leden een verkeers-‘chicane’ aangelegd?  
 
 Bezwaar:  

de chicane op deze plek inclusief zebrapad creëert naar onze mening een 
onveilige situatie voor de ca. 400 verenigingsleden die in de Greune Zaol 
gehuisvest zijn.  

 
 Redenering: 

o in dit verenigingsgebouw zijn meer verenigingen gehuisvest; Harmonie St. 
Petrus & Paulus, Country Dance club, diverse andere muziekgezelschappen en 
hobbyclubs; waaronder ca. 90 jeugdleden. 

o de trappen van de in/uitgang leiden (bijna) direct door naar een fietspad, aan 
het einde / begin van de beoogde chicane. Dit is in onze ogen een onveilige 
situatie op deze plek. 

o er zijn geen parkeerplekken voor het gebouw; hierdoor zijn er onvoldoende 
mogelijkheden om voor de deur “afzetmogelijkheden”dan wel 
verenigingsonthaal te hebben. 
 



 
   

 

 Voorstel: 
30 km zonder chicane. 

 
 
 

2. Waarom is er niet gekozen voor 30 km zone vanaf ’RoejeZaol’ t/m ‘Greune Zaol’ - 
vanaf Tongerseweg 344 t/m 334A? 
 
 Bezwaar:  

er zijn 2 chicanes opgenomen op deze 300 meter om het verkeer te vertragen. 
Deze verkeersvertrager is hier niet op z’n plek en creëert een onveilige situatie 
voor de leden van de betreffende verenigingen. Veiligheid is hier dus niet 
gewaarborgd. 
 

 Redenering: 
o op deze 300 meter van de Tongerseweg zijn 3 verenigingsgebouwen 

gevestigd met een totaal van ca. 700 leden. Is hier rekening mee gehouden? 
de indruk bestaat dat dit niet geval is, want anders leg je geen chicanes aan. 

o het betreft hier veel leden van jongere leeftijd (Scouting / Harmonie), alsook 
ouderen (Dans / Harmonie)?  

o wekelijkse / dagelijks zijn hier veel leden die gebruik maken van dit gedeelte 
van de Tongerseweg, waarbij ook tijdens de weekenden veel activiteiten, 
events en concerten plaatsvinden. 

 
 Voorstel: 

30 km zonder chicane. 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Bestuur van Harmonie St. Petrus & Paulus 

 
Kopie verzonden aan: 
 

 CDA:  Jan Jansen    
 50PLUS: Willy Bronckers    
 D66:  Johan Pas   ( 
 Viviane de Groot  


