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Inleiding:
In Dagblad de Limburger van donderdag 13 juni trok een bericht onze aandacht. Het
handelt over de nieuwe verkeerssituatie in Tegelen op de Gasthuisstraat. De zoveelste
tegenslag voor onze Tegelse middenstand in deze toch al zware crisistijden.
De afgelopen jaren zijn er steeds meer wegen rondom Tegelen aangepast naar
eenrichtingverkeer, welke het al bemoeilijken om het winkelhart van Tegelen te
bereiken. Doordat het nu niet meer mogelijk wordt om vanuit Venlo op de Grotestraat de
Gasthuisstraat in te rijden, wordt het nog moeilijker gemaakt voor mensen die hun
boodschappen willen doen, om hun auto te kunnen parkeren.
Wij, de LokaleDemocraten, hebben de volgende vragen:
1.

2.

3.

4.

Is het College het met ons eens dat deze zoveelste aanpassing weleens de
nekslag kan zijn voor de resterende winkels in de binnenstad van Tegelen? Zo
nee, waarom niet?
Hoe wil het College de versobering in Tegelen, zoals het mogelijk verdwijnen
van de bibliotheek en het verder moeilijker bereikbaar maken van
parkeerplaatsen, voor de Tegelse middenstand tegengaan?
Het (gedeeltelijk) afsluiten van steeds meer wegen in Tegelen bemoeilijkt de
algehele doorgang, maar ook speciaal bij calamiteiten op de hoofdwegen.
Hoe wil het college de veiligheid van alle inwoners blijven garanderen?
Natuurlijk is heel wat jaren geleden dit verkeersplan vastgesteld, echter gelet op
de gewijzigde omstandigheden lijkt een aanpassing ons inziens zeker
wenselijk, nu kan het nog!!!!!!! Bent u dit met ons eens, zo nee waarom
niet?
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