
 
                                                       
                                                           
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwstadt, 5 september 2008 
 
Aan:  het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen 
  i.a.a. de gemeenteraad 

Postbus 18 
6130AA Sittard 
 

Van:  Stichting De Groene Sporenwolf 
  p/a Vlonderstraat 13 
  6118 CZ Nieuwstadt  
 
Betreft:  BRANDBRIEF aangaande fietspad Mitsubishi Avenue 
 
 
Wij vragen U dringend aandacht voor de volgende 2 punten aangaande het fietspad 
Mitsubishi Avenue / voormalig Langereweg: 
 
Stichting de Groenesporenwolf uit Nieuwstadt  springt sinds 2004 in de bres op het 
moment dat de Nieuwstadtse burgers in het nauw gedreven worden door 
ongewenste ontwikkelingen in en om het dorp. 
Sinds anderhalf jaar zijn wij in actie om het fietspad langs de Mitsubishi Avenue ( 
voormalig Langereweg) open te houden voor gebruik door schoolgaande jeugd en 
werknemers van Nedcar en overigen welke dagelijks pendelen tussen Nieuwstadt en 
Born. 
Afgelopen week heeft Wethouder R. Guyt de toezegging gepubliceerd dat er een 
tijdelijke voorziening wordt gerealiseerd op het moment dat de provincie klaar is met 
werkzaamheden aan een persleiding ter hoogte van de stoplichten bij de kruising 
N297 bij Nedcar. 
 
Punt 1: De werkzaamheden aan deze persleiding duren wat ons betreft veel te lang 
waardoor vooral de schoolgaande jeugd een zeer onverantwoordelijk groot risico 
neemt door bij het momenteel met hoge dranghekken afgesloten gedeelte via het 
wegdek van de N297 te omzeilen. Men klimt met fiets en al over de afzetting en loopt 
vervolgens over het wegdek tot men weer het pad op kan. 
Een onverantwoorde situatie wat ons betreft op een weg waar ondanks een 80km 
snelheidslimiet nog steeds met veel hogere snelheden wordt gereden.   
Zoals U weet ziet de jeugd het nemen van risico’s nog altijd anders dan 
volwassenen.  

 



Dit risico kunnen we ons als veranwoordelijke volwassenen echt niet veroorloven. 
Zoals U allen weet heeft de afsluiting en aanleg van de N297 helaas al 2 doden tot 
gevolg gehad. Een volgend ongeluk mag natuurlijk nooit meer gebeuren. 
 
Kunt U ons mededelen wanneer naar verwachting de werkzaamheden aan de 
persleiding gerealiseerd zullen zijn, zodat op z’n minst de meest urgente risicofactor 
wordt weggenomen? 
 
Punt 2: aangaande het reeds genomen besluit dat in de eindsituatie deze tijdelijke 
verbinding definitief opgeheven zal worden adviseren wij met klem deze verbinding 
wel definitief open te houden. Tenmeer vanwege het feit dat Nieuwstadt door de 
komst van de N297 van diverse uitvalswegen zonder enige compensatie afgesloten 
werd. Genoemde fietspad is momenteel dus nog een van de allerlaatste 
uitvalsmogelijkheden richting Born die Nieuwstadt heeft. Het gedwongen moeten 
uitwijken naar de alternatieve route die voor de gevorderde fietser minimaal 10 tot 15 
minuten langer fietsen inhoudt, is een dagelijkse bron van ergernis voor iedere fietser 
die er langs moet.  
Het recentelijk niet verlenen van een kapvergunning voor het kappen van de bomen 
langs de Mitsubishi Avenue speelt wat onze stichting betreft een belangrijke rol om 
tot een heroverweging van eerder genomen besluit te komen en het fietspad met 
erlangs gelegen bomen definitief open te houden. 
 
 
Wij hopen dan ook van harte dat U dit wilt overdenken en vooral per omgaande tot 
actie zult overgaan. 
 
Met vriendelijke groet, namens Stichting De Groene Sporenwolf  
 
 
Evert Masthoff, voorzitter     Wil Klinkers, secretaris 
 
 
 
 
 
        
 
 
          
 






