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Betreft: vragen ex artikel 43 RvO inzake uitbreiding van het aantal zitbanken en de verkeersveiligheid 
rondom de voet- en fietspaden bij het Hof van Serviam 
 
 
Geacht College, 
 
De CDA-fractie heeft een bezoek gebracht aan het verzorgingshuis Hof van Serviam aan de 
Haspelsestraat te Sittard. Hier hebben wij een overleg gehad met de medewerkers en vrijwilligers van 
het Hof van Serviam. Ook hebben wij met enkele bewoners, die in een rolstoel zitten, een wandeling 
gemaakt naar de schootsvelden en naar de binnenstad. Het is voor de bewoners een prachtige 
omgeving, maar de ligging van het Hof van Serviam in een drukke verkeersomgeving zorgt ook voor 
enkele problemen voor de bewoners.  
Vooral het voet- en fietspad dat loopt van de Paardestraat naar de Haspelsestraat (vice versa) zorgt 
regelmatig voor gevaarlijke situaties voor wandelende ouderen en bewoners van het Hof van Serviam, 
van de Odaflat en van de Dominicaan. Vooral de scooters, meestal van de bezorgdiensten, rijden hier 
vaak te hard en zijn voor de wandelaars op het voetpad een gevaar. 
Daarnaast ontvingen wij meerdere klachten van bezoekers aan het Hof van Serviam over de beperkte 
parkeermogelijkheid voor bezoekers met een invalide parkeerkaart. In het Hof van Serviam verblijven 
bewoners waarbij de partner vaker op bezoek komt met een auto met een invalide parkeerkaart, 
aangezien ook deze partners vaak slecht ter been zijn en niet ver zelfstandig kunnen lopen. Bij de ingang 
is slechts één invalide parkeerplaats en langs de Odasingel slechts twee invalide parkeerplaatsen met 
een maximale parkeerduur van een half uur. Hier moeten ook nog eens de bezoekers van de Odaflat en 
de Dominicaan gebruik van maken. 
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Door de komst van het Hof van Serviam zijn het aantal bewoners die gebruik willen maken van de 
zitbanken aan het voet- en fietspad Paardestraat naar de Haspelsestraat (vice versa), meer dan 
verdubbeld. Het aantal zitbanken is echter niet uitgebreid en iedere dag, vooral met mooi weer, is er 
een grote behoefte aan het zitten rondom de schootsvelden.  
Uitbreiding van het aantal zitbanken met afvalbakken aan de kant van de Haspelsestraat, bij ingang 
Hof van Serviam en het eerder genoemde voet- en fietspad zou dan ook wenselijk zijn.  
 
Bij het wandelen met de bewoners van het Hof van Serviam kwamen wij op diverse plaatsen slechte 
trottoirs en bestratingen tegen, die hinderlijk zijn voor rolstoelgebruikers. In de Lokale Inclusie Agenda 
van de gemeente wordt ook vaker verwezen naar de bereikbaarheid van onze stad voor alle inwoners. 
Het betreft vooral de trottoirs van de President Kennedysingel (tussen de Paardestraat en parkeerplaats 
Putstraat in) en de bestrating van de Paardestraat ter hoogte van restaurant Hunker en fietsenwinkel 
Giant. De kapotte tegels zijn nu provisorisch gerepareerd en liggen ongelijk. Deze dienen fatsoenlijk te 
worden gerepareerd.  
 
Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen: 

1. Bent u het met de CDA-fractie eens dat het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties, die 

veroorzaakt worden door scooters op het voet- en fietspad dat loopt van de Paardestraat naar 

de Haspelsestraat (vice versa), moeten worden beëindigd door het verbieden van scooters op 

deze paden? Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u het met de CDA-fractie eens dat het aantal invalideparkeerplaatsen bij het Hof van 

Serviam dringend moeten worden uitgebreid en ook met een langere parkeerduur naar 

minimaal 1 uur? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u het met de CDA-fractie eens dat het aantal zitbanken met afvalbakken moet worden 

uitgebreid op de eerder genoemden locaties? Zo nee, waarom niet? 

4. Bent u het met de CDA-fractie eens dat de eerdergenoemde trottoirs en bestratingen op korte 

termijn gerepareerd moeten worden, zodat de rolstoelgebruikers hier verder geen hinder meer 

van ondervinden? Zo nee, waarom niet?   

 
Graag zien wij uw antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de CDA-fractie Sittard-Geleen, 
 
 
Ron Salvino, raadslid  
Wim Clerx, raadslid 
Patrick Brouwers, fractievoorzitter 
 
 
 


