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Kelpen-Oler 9 februari 2017 
 
Verkeersituatie Kruising Rijkweg N280 t.g.v. Nieuwe bushaltes. (Onoverzichtelijk en daardoor onveilig) 
 

 
 
Als dorpraad Kelpen-Oler zijn we er op geatendeerd en hebben we vastgesteld dat op de kruising Rijksweg N280 
Grathemerweg/Kelperweg t.g.v. de nieuwe bushaltes een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie  is ontstaan. 
 
Op de eerste plaats is de regeling van de verkeerlichten op deze kruising afgesteld op overstekend fietsverkeer. 
Als gevolg van het aanbrengen van de bushaltes aan beide zijden van de kruising worden de oversteekplaatsen 
voor het fietsverkeer veelvuldig door voetgangers gebruikt. Een voetganger heeft meer tijd nodig om over te 
steken als een fietser. De tijden moet op de voetganger afgesteld worden. 
 
De verkeersregelinstallatie is op dit punt (1) niet uitgelgd voor voetgangers. Hierdoor ontbreekt  er voor 
voetgangers, komende vanaf de bushalte richting Baexem, de bediening voor en het verkeerlicht om veilig te 
kunnen oversteken naar de Grathemerwegenen naar bushalte richting Weert. Bij de bushalte richting Weert 
hebben de reizigers meestal hun fietsen geparkeerd. 
 
Het op deze wijze projecteren van de bushaltes leidt tot een onovezichtelijke en onveilige situatie voor de 
gebruikers van de busdiensten. Als dorpsraad hebben we vernomen dat de politie personen heeft aangesproken 
dat ze op dit punt door, soms bij roodlicht wat ze niet kunnen zien,  over te steken een verkeersovertreding 
hebben begaan. Helaas kan het onder de gegeven omstandigheden terplaatse niet anders. 
 
Al s dorpsraad willen we dit onder Uw aandacht brengen en U verzoeken op een zo kort mogelijke termijn deze 
situatie aan te passen of acties te ondernemen om deze situaite te laten aanpassen.  
 
Als dorpsraad gaan we er van uit dat dit voldoende duidelijke is.  Indien nodig en gewenst dan  willen we deze 
situatie toelichten. U kunt daarvoor kontakt opnemen met ons secretariaat: info@dorpsraadkelpen-oler.nl 
Ons doel is voorkomen van ongevallen door het oplossen van deze ongewenste situatie.  
 
Verzonden aan:  Gemeente Leudal. College Burgemeester @ Wethouders 

Provincie Limburg. Gedeputeerde Geurts. 
Poltie Eenheid Limburg. Frankmans. 

Bushalte richting Baexem 
 

Bushalte Richting Weert 
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