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Geacht college, 
 
De SP Venlo heeft onderzoek gedaan onder de bewoners van Venlo-Zuid, met name 
rondom de Professor Gelissensingel. Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende 
vragen aan uw college: 
 

1. Bent u bekend met het feit dat de bewoners aan de Gelissensingel in toenemende 
mate overlast ervaren van het verkeer aan diezelfde weg?  

 
2. Wij hebben van bewoners begrepen dat zij met het college meerdere malen in 

gesprek zijn geweest. Toch lijkt de gemeente niet bereid enig oor noch enige 
oplossing te bieden. Welke antwoorden heeft u gegeven op vragen van 
bewoners(comité(s))?  Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

3. Zijn er mogelijkheden om verkeers-remmende maatregelen te nemen op de 
Gelissensingel?  

• Zo ja, welke kunt u binnen welke termijn inzetten?  
• Zo nee, waarom niet? 

 
4. Bewoners geven het signaal af dat, met name buitenlands vrachtverkeer, 

gebruikmakende van de parkeerplaats James Cookweg, de Gelissensingel gebruiken 
om van en naar deze parkeerplaats te komen. Herkent u dit beeld?  

• Zo nee, waaruit blijkt dat dit niet het geval is?  
• Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om de chauffeurs een 

andere route te laten nemen? 
 

5. Twee oplossingen voor het terugdringen van het verkeer op de Gelissensingel zijn of 
het weer terugbrengen van de Tegelseweg als ontsluitingsweg voor de binnenstad (al 
dan niet eenrichtingsverkeer), of de Geldersebaan weer geschikt maken als 
ontsluitingsweg. Kunt u aangeven of deze oplossingen in beeld zijn (of waren) bij de 
gemeente en of ze als serieuze optie op tafel liggen? 
  Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

6. Vlakbij de Gelissensingel ligt het ziekenhuis en een flink stuk verderop staat de 
brandweerkazerne. Bewoners geven aan dat hulpdiensten (dus ook politie) zeer 
frequent via de Gelissensingel naar calamiteiten rijden. Dit veroorzaakt soms bij het 
overige wegverkeer onrust en paniekreacties, wat weer verkeersonveilige situaties tot 
gevolg heeft (in de berm schieten). Herkent u dit beeld?  

• Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om hier iets aan te doen?  
• Zo nee, bent u bereid informatie bij hulpdiensten op te halen om dit beeld te 

verifiëren? 
 

7. Bewoners geven aan dat tuinmeubilair in hun tuinen en op balkons snel erg smerig 
wordt. Dit hebben we zelf tijdens ons bezoek gecontroleerd met een groene poetslap, 
die als vlug erg zwart werd. Dit kan duiden op verhoogde concentraties fijnstof. Bent 



u bereid metingen te verrichten aan de Gelissensingel om deze concentratie in beeld 
te krijgen?  

• Zo ja, wanneer denkt u hiermee te starten en op welke wijze?  
• Zo nee, waarom niet? 

 
8. Bewoners geven aan dat er een behoorlijke geluidsoverlast is door de constante 

stroom van het verkeer op de Gelissensingel. Bent u bereid metingen te verrichten 
om op deze manier te achterhalen of het wettelijk geluidniveau overschreden wordt.  

• Zo nee, waarom niet?  Graag onderbouwing van uw antwoord. 
 

9. Sluipverkeer ontstaat volgens bewoners vaak als er file staat op de A73/A74, met 
name bij de Zuiderbrug. Een oplossing hiervoor zou een verbreding van de A67 zijn 
en de verhoging van capaciteit op knooppunt Zaarderheike. U bent in het verleden 
hierover in gesprek geweest met de minister. Kunt u aangeven wat de status van 
deze gesprekken/ontwikkelingen zijn?      Graag een onderbouwing van uw antwoord.  
 

10. Bent u bereid om in overleg met politie te ijveren voor permanente snelheidscontrole 
op de Gelissensingel?  

• Zo ja, wanneer denkt u dit te realiseren?  
• Zo nee, waarom niet?  Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
11. Bent u bereid te onderzoeken of geluidswerende mogelijkheden ingezet kunnen 

worden?  
• Zo ja, wanneer denkt u hiermee te starten?  
• Zo nee, waarom niet?  Graag onderbouwing van uw antwoord. 

 
12. Bent u bekend dat de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aan de Anna 

Frankstraat als onveilig wordt ervaren door de bewoners en verkeersdeelnemers?  
• Zo ja, wat bent u voornemens hieraan te doen?  
• Zo nee, bent u bereid dit aan te passen? Graag een onderbouwing van uw 

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


