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Geacht College, 
 
Afgelopen weekend stond er onderhoud ingepland op de Rijksweg A73/A74 ter hoogte van 
afrit 16 (‘Venlo-Zuid’). Dit leidde tot behoorlijke filevorming ten gevolge van de afsluiting van 
deze snelweg. Daarnaast liep met name op zaterdag 6 mei de kern van Tegelen vol met 
verkeer. Dit kwam mede door de zaterdagmarkt en de kermis waardoor zowel Raadhuislaan 
als een deel van de Grotestraat afgesloten waren.  
In de wijk Op de heide is overlast ervaren omdat de Kaldenkerkerweg als alternatief is 
gebruikt voor verkeer naar Duitsland. Komt bij dat al tijden de Glazenapstraat in Tegelen 
afgesloten is. Kortom; het was 6 mei ‘vragen’ om een verkeersinfarct in en om Tegelen.  
Ook de komende tijd wordt er op diverse plekken aan de A73 gewerkt. 
 
Dit alles is aanleiding voor de SP om onderstaande vragen te stellen: 
 

1. Was u bekend met het feit dat de A73/A74 in het weekend van de 6e en 7e mei 
afgesloten zou zijn in zuidelijke richting?  
• Zo ja, heeft u bij de wegbeheerder aangedrongen op andere momenten voor dit 

onderhoud vanwege de kermis en markt in Tegelen met daarbij twee afgesloten 
doorgaande straten?  

• Zo nee, deelt u de mening van de SP-fractie dat deze combinatie gezien had 
moeten worden als minimaal onhandig? 

 
De omleidingen op de Rijkswegen waren in ruime mate ver voor de werkzaamheden 
aangegeven. Zo werd verkeer naar Duitsland al bij Boxmeer via de A77 naar Duitsland 
omgeleid.  
 

2. Heeft u op enig moment er bij de wegbeheerder op aangedrongen om verkeer in de 
richting Kaldenkerken via bijvoorbeeld de Klagenfurtlaan om te leiden en niet via de 
Kaldenkerkerweg in Tegelen?  
• Zo nee, waarom niet?  
• Zo ja, welke acties heeft u uitgezet toen u constateerde dat toch via Tegelen de 

omleidingsroute zou lopen? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

3. Heeft er overleg plaatsgevonden met bewoners en belanghebbenden rond het 
centrum van Tegelen en de Kalderkerkerweg in Tegelen over de overlast die zij 
zouden gaan ervaren?  
• Zo ja, met welke partijen is gesproken en wat was de uitkomst?  
• Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
4. Deelt u de mening van de SP-fractie dat in deze, door de combinatie van afsluitingen, 

een inschattingsfout is gemaakt aangaande de bereikbaarheid van Tegelen en de in 
deze omgeving gehuisveste hulpdiensten?  
• Zo nee, waarom niet?  
• Zo ja, wat gaat u doen om herhaling te voorkomen?  

Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
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De Glazenapstraat in Tegelen is inmiddels al enige weken afgesloten waardoor de 
ontsluiting van de wijk Op de heide enkel via omleidingen kan plaatsvinden. Volgens de 
omleidingsborden duurt deze afsluiting tot medio mei. De werkzaamheden zijn echter niet 
meer waar te nemen ter hoogte van het Glazenapplein. In de krant stond onlangs een bericht 
dat dit kwam door (onvoorziene) problemen met de ondergrond en kapotte grondboren.  

 

5. Zijn de werkzaamheden nog op tijd klaar of hoeveel vertraging is er te verwachten? 
 

6. Kunt u aangeven of u aanvullende (verkeers)maatregelen gaat treffen als deze 
werkzaamheden uitlopen?  
• Zo nee, waarom niet?  
• Zo ja, welke maatregelen zijn dit dan? 

 

7. Is er een mogelijkheid om kosten door de vertraging te verhalen (denk ook aan 
gederfde omzet van winkeliers op het plein)?  

 
Ten gevolge van de werkzaamheden aan de Glazenapstraat zijn bushalten verplaatst.  
 

8. Als deze werkzaamheden (blijven) uitlopen bent u dan voornemens om met Arriva in 
overleg te gaan voor een beter alternatief als bushalte dan de huidige noodhalte?  
• Zo nee, waarom niet?  

 

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Ton Heerschop 
 


