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Geachte heer de Haas,
U gaf aan: “Tijdens de raadsvergadering van juli jl. heeft de raad van de gemeente Brunssum
unaniem besloten om het St. Clemenskerkje te Brunssum aan te wijzen als officiële trouwlocatie
van de gemeente Brunssum. Hier is de VVD-fractie zeer blij mee!
Nu reeds een aantal huwelijke zijn voltrokken en andere activiteiten hebben plaatsgevonden in het
St. Clemenskerkje wordt de buurt tijdens deze momenten geconfronteerd met ernstige
parkeerproblemen en zeer gevaarlijke verkeerssituaties rondom deze locatie.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.
Vraag 1: “ Zijn deze problemen ook bij het college van B&W bekend?”
Antwoord 1:
Deze problemen zijn bekend. Deze zijn ook door omwonenden aangehaald.
Vraag 2: “Zo ja; wat is het college van plan hieraan te gaan doen?”
Antwoord 2:
Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de parkeerdruk in de directe
omgeving van het kerkje te verminderen.
Tevens wordt nagegaan of er maatregelen te realiseren zijn om de verkeerssituatie te verbeteren.
De situatie ter plekke zal echter altijd enigermate onoverzichtelijk blijven. Dit is inherent aan het
omliggende landschap.
Vraag 3: “Zo nee; kan het college van B&W om een onderzoek instellen naar de verkeers- en
parkeerproblemen bij huwelijksvoltrekkingen en evenementen?”
Antwoord 3:
In aanvulling op het antwoord van vraag twee wordt momenteel ook overleg gevoerd met de
provincie Limburg om na te gaan of er aanvullend mogelijkheden zijn om parkeergelegenheid in
de gronden nabij de Buitenring te creëren.

Vraag 4: “Buurtbewoners geven aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om parkeergelegenheid
aan te leggen op o.a. het braakliggend terrein nabij het kerkje. Is dit voor het college een optie om
nader te onderzoeken c.q. uit te werken?”
Antwoord 4:
Het Braakliggend terrein nabij het kerkje biedt inderdaad voldoende ruimte om een parkeer
gelegenheid aan te leggen. Het terrein is echter niet in eigendom bij de gemeente. Het terrein is
momenteel, vanuit een faillissement, onder beheer bij een curator.
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