
 
 

Beste bewoners van de Martin Luther Kinglaan en omgeving. 

 

Stichting Buurtgericht werken BROICH, het Buurtpreventieteam De Dem en bewoners, 

hebben herhaaldelijk bij Gemeente en politie aangekaart dat op de 30 km zone in de Martin 

Luther Kinglaan veel te hard gereden wordt. 

Diverse ongevallen hebben op deze doorgaande weg reeds hierdoor plaatsgevonden. 

Richard Jager, onze wijkagent, heeft daar op verzoek van bewoners, regelmatig op 

wisselende tijden met de laser gun gestaan en objectief vastgesteld dat er inderdaad veel 

te hard gereden wordt.  

Zowel Richard Jager, als BROICH als het Buurtpreventieteam hebben de Gemeente 

gevraagd of er iets gedaan kan worden aan de inrichting van de weg. 

Technisch kan dat, maar geld is er niet. Er is een top 10 van straten in 30 kilometerzones 

waar te hard wordt gereden en waar de gemeenteraad geld ter beschikking stelt om iets 

aan de inrichting van de weg te doen. Maar de Martin Luther Kinglaan staat niet in die top 

10. 

Uiteindelijk is het de gemeenteraad die moet besluiten om ook voor de Martin Luther 

Kinglaan geld ter beschikking te stellen. Maar dat zal niet zomaar gebeuren.  

Daarom is wethouder Charles Claessens in kennis gesteld van het probleem in de hoop dat 

er uiteindelijk een positief besluit genomen wordt. 

Richard Jager heeft dit onderwerp bij de politie gedelegeerd naar twee jongens van de 

politieacademie, die dit onderwerp nu verder projectmatig gaan oppakken als afronding van 

hun opleiding. Dat zijn Raoul Pieters en Charles Nicolaes. Richard Jager zelf volgt alles op 

de achtergrond wel nauw. 

Besloten is op donderdag 13 juni van 16:00 uur tot 18:30 uur samen te komen over 

dit onderwerp. Daarbij zullen in ieder geval de Gemeente, de politie en wethouder Charles 

Claessens aanwezig zijn. We komen samen op de parkeerplaats van de Aldi.  

 

De aanwezigheid van bewoners en omwonenden, buurtpreventieteam en BROICH 

is daarbij dan ook zeer gewenst.  

 

Alleen als we ons gezicht op 13 juni laten zien, kunnen we onze boodschap duidelijk 

overbrengen. Dus als u vindt dat er iets gedaan wordt aan de snelheid op de Martin Luther 

Kinglaan, is het belangrijk dat u komt. Met hoe meer mensen we zijn, hoe duidelijk ons 

signaal naar de gemeente is. 
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