
Lijn 50-gemeenten
Bijpraatbijeenkomst deelnemers digitale werkgroepen, 14 maart 2022



Inleiding

Praktische afspraken digitale meeting in Teams

We gebruiken Powerpoint &Microfoon uit

Scherm delen

Beeld standaard 7 mensen

Camera aan 

Chatfunctie



Welkom

Voornaam Achternaam Achtergrond Gemeente
Wllem Helmes bewoner Eijsden-Margraten
Jean Debeij bewoner Eijsden-Margraten
Janneke Wesselius bewoner Eijsden-Margraten
Milou van Merwijk bewoner Eijsden-Margraten
Remie Vliex bewoner Eijsden-Margraten
Francis van Gils bewoner Eijsden-Margraten
Henk Essers bewoner Gulpen-Wittem
Willie Mobach bewoner Gulpen-Wittem
Huib Janssen bewoner Gulpen-Wittem
Ruud Glasbergen bewoner Gulpen-Wittem
Chris Rutten bewoner Gulpen-Wittem
Edith Engelen bewoner Gulpen-Wittem
Lee Vos bewoner Vaals
Robert Göttgens bewoner Vaals
Ger Quaden ondernemer Eijsden-Margraten
Karola Waldt ondernemer Gulpen-Wittem
Bertie Bisschops ondernemer Gulpen-Wittem
Petra Sieben belangenorganisatie Visit Zuid-Limburg
Rebecca Steinbusch-Lacroix belangenorganisatie LLTB
Milan Van Wersch belangenorganisatie Limburg Cycling

Voornaam Achternaam Achtergrond Gemeente
Lukas van der Hijden bewoner Eijsden-Margraten
Jean-Marie Weusten bewoner Eijsden-Margraten
Jons Van Dooren bewoner Eijsden-Margraten
Jochem Willems bewoner Eijsden-Margraten
Luc Straat bewoner Eijsden-Margraten
Bert Kremer bewoner Gulpen-Wittem
Arlo Ploumen bewoner Gulpen-Wittem
Dirk Jan Van Berckel bewoner Gulpen-Wittem
Wim Engels bewoner Gulpen-Wittem
Marjan Langeland bewoner Gulpen-Wittem
Huub Beaujean bewoner Gulpen-Wittem
Loek Essers bewoner Gulpen-Wittem
Maarten van Raaij bewoner Gulpen-Wittem
Clarissa + Helmut Windeck bewoner Vaals
Evelyn De Waal bewoner Vaals
Rob Kemmeren ondernemer Gulpen-Wittem
Irma Gottenbos ondernemer Gulpen-Wittem
Joel Hartmann ondernemer Maastricht
Gaston Lemlijn ondernemer Eijsden-Margraten
Pieter Mans gebruiker (recreant) Gulpen-Wittem
Jo Bock gebruiker (recreant) Vaals
Jurgen Mingels belangenorganisatie Eijsden-Margraten
Rebecca Steinbusch-Lacroix belangenorganisatie Eijsden-Margraten

Voornaam Achternaam Achtergrond Gemeente
Ron Mourmans bewoner Eijsden-Margraten
Cor Hanssen bewoner Eijsden-Margraten
Tiny Mullenders bewoner Gulpen-Wittem
Paul Merk bewoner Gulpen-Wittem
Bernie Dumont bewoner Gulpen-Wittem
Berdie van Thillo bewoner Gulpen-Wittem
Bas Hoogland bewoner Vaals
Francois Vossen bewoner Vaals
Monique Voesten bewoner Vaals
Lambert Jaegers bewoner Vaals
Herman Wehkamp bewoner + belangenorganisatie Vaals
Geert Driessen ondernemer Vaals
Ingo Bulles ondernemer Vaals
Thijs Schoenmakers ondernemer Gulpen-Wittem
Jef Waterval gebruiker (recreant) Voeren
Tony Hardenberg belangenorganisatie NEFOM
Hellen Massen belangenorganisatie KHN
Rebecca Steinbusch-Lacroix belangenorganisatie Eijsden-Margraten
Arthur Van Disseldorp belangenorganisatie Leusden

Voornaam Achternaam Achtergrond Gemeente
Casper Thomas bewoner Eijsden-Margraten
Eddie Schrijvers bewoner Gulpen-Wittem
Leon Gulikers bewoner Gulpen-Wittem
Rianne Schoenmakers bewoner Gulpen-Wittem
Liesbeth Bloem bewoner Gulpen-Wittem
Perry Patelski bewoner Vaals
Christa Paffen bewoner Vaals
L. Tillmanns bewoner Vaals
MaryLoes Baur ondernemer Vaals
Viktor Terpstra ondernemer Vaals
Wilma Haartmans/Smeets ondernemer Eijsden-Margraten
Jos Lievense gebruiker (recreant)
Rebecca Steinbusch-Lacroix belangenorganisatie Eijsden-Margraten
George Deswijzen belangenorganisatie Eijsden-Margraten
Anya Niewierra belangenorganisatie Valkenburg



Ron Bissels

Hosts: 

Welkom
Kwartiermaker: 

Marc Houben Johanneke Koelstra 
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Agenda
• Welkom 20:00u – 5 min
• Aanleiding & doel 20:05u – 5 min

• Terugblik (2021) 20:10u – 30 min
o proces doorlopen in 2021 & wat vond plaats? 

• Waar staan we nu? (aanvang 2022) 20:40u – 5 min
o pas op de plaats

• Doorkijk 2022 (en verder) 20:45u – 45 min
o programma 
o proces participatie
o communicatie

• Afsluiting 21:30u
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Aanleiding & doel



Aanleiding & doel 
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• Moties 3 gemeenteraden 2020
• Schrijven PvA project
• Vaststelling probleem & scope project 2021
• Zoektocht naar oplossingen à in participatie
• Enquête & Oproep tot meedenken
• Bijzondere status van deze groep:

o Kritisch, maar constructief
o Vanuit soms eigen-, maar ook algemeen belang
o Aantal zelfs ‘ambassadeurs’ à Akte van Ambitie
o Niet onvoorwaardelijk

• Advies voor aanpak naar 3 gemeenteraden à besluitvorming 
• Aan de slag à Uitvoeringsagenda à pilots
• Belofte aan deze groep à betrokkenheid
• Nu à informeren



Terugblik 2021



Voorjaar 2021
• 4  sessies 20 pers. aftrap, duiding overlast

• 4  sessies 20 pers. verdieping, duiding oplossingsrichting/verbetering

• 1  sessie  80 pers.  plenaire sessie richting voorstel gemeenteraden

Zomer 2021
• Besluitvorming raad ‘Gezamenlijke Uitvoeringsagenda Lijn 50-gemeenten’
• Doorvoeren enkele maatregelen
• Start 4 pilots

Najaar  2021
• Evaluatie pilots
• Evaluatie van het project en proces

Terugblik – welk proces doorlopen?



Terugblik
• Even terug à Stip op de horizon:

• Na besluitvorming juli 2021:
o Aan de slag à ‘Gezamenlijke Uitvoeringsagenda Lijn 50-gemeenten’

Ø Eerste kleinschalige maatregelen (bruggetje Lemiers, fietsknooppunt Stokhem,)
Ø Samenwerkingen (o.a. ‘Samen op Weg’, ‘Goed Gezien’, motorclubs)
Ø Inzet op extra handhaving
Ø 4 pilots

‘In 2030 is het Heuvelland nog steeds gastvriendelijk, authentiek en bourgondisch. Naast de hectiek 
van alledag komen we – inwoners, dagrecreanten en verblijfstoeristen – hier tot rust, met respect 
voor elkaar. We ontvangen graag gasten die deze manier van ‘slow living’ waarderen en respecteren. 
We genieten van de fijnschaligheid en onze lokale producten die op duurzame wijze worden 
geproduceerd. We ondernemen innovatief. Kwaliteit in het algemeen en kwalitatief recreëren staan 
voorop. We beschermen de kwaliteit van leven voor onze inwoners. We handhaven en ontwikkelen 
waardevolle landschappen, cultuurhistorie en biodiversiteit.’



• Uitvoering & evaluatie pilots:
o 4 pilots 1 aug – 1 nov 2021
o Doel à verminderen verkeersoverlast, verbeteren verkeersleefbaarheid, vergroten verkeersveiligheid
o Aanleiding à dringende oproep participatietraject voor afsluiten & handhaven à extra op ingezet!

§ 3 pilots (Terziet, Beutenaken, Epenerbaan) tbv opdoen ervaring met afsluiten & meten effecten ervan
§ 1 pilot (Viergrenzenweg Vaals) tbv verkeersveiligheid mbt fietsers, voetgangers, auto’s, bussen

• Evaluatie:
o Bevindingen politie & boa’s, enquête inwoners/weggebruikers, ontvangen mails, brieven, telefoontjes, 

inloopbijeenkomsten en verkeersmetingen 
• Algemene samenvattende conclusies:

o Inzichten waardevol, maar weinig resultaat op verminderen verkeersoverlast & verhogen verkeersveiligheid
o Ook handhaving niet de (enige) oplossing: juridisch houdt ‘gesloten verklaring’ geen stand

§ Overlast dmv afsluiting verplaatst het probleem – levert geen spreiding van het verkeer op – men zoekt 
alternatieven: zowel bewoners als motorrijders

§ Bij Viergrenzenweg bleken vooral bewoners regels te negeren en 
gevaarlijke situaties te veroorzaken

Terugblik



• Algemene samenvattende conclusies (vervolg):
o Stip op horizon sneeuwt onder als het gaat om ‘my back yard’ – men komt in opstand als het hen raakt
o Groepen inwoners voelen zich gedupeerd door maatregelen – dat geldt ook voor groepen motorrijders
o Blijkt opnieuw ook emotioneel beladen onderwerp – daarmee zeer complexe materie

• (in RIB leest u ‘Conclusies per pilot’) à hier slechts de hoofdconclusies + aanbevelingen
• Aanbevelingen voor vervolg:

o Pilots Terziet & Viergrenzenweg uitwerken tot definitieve maatregel. Aandachtspunten:
§ Onderzoek naar meer autoluw (incl. doorgaande weg) & meer invulling suggesties door inwoners

o Geen vervolg Beutenaken, Epenerbaan pilots in deze vorm à te weinig draagvlak.                                        
Evt. lokaal oppakken en vormgeven op andere manier:
§ Omwonenden intensiever betrekken, doorontwikkelen participatie
§ Hoe oog voor emoties & persoonlijke belangen zonder boventoon: algemeen vs individueel belang?
§ Aanvullende (flankerende) maatregelen ivm ‘waterbedeffect’
§ Handhaving lost niet op – veel meer inzet op hoe/wanneer slim te spreiden – inzet op ‘RegioRegie’

Terugblik



Waar staan we nu?
Aanvang 2022

(door Johanneke)



Waar staan we nu?
• We staan nog steeds voor die Stip op de horizon
• In de uitvoering blijkt dit lastig:

o Complex vraagstuk – ambitie hoog – bemensing smal:
§ Inhoud problematiek
§ Intergemeentelijk samenwerken
§ Geld is schaars
§ Mankracht ook

o Participatietraject & pilots leveren ook kritische reacties bij meerdere partijen
o Bestuurlijk wens om Verantwoord op weg regionaal op te schalen

• Stuurgroep & 3 Colleges van B&W besloten tot:
o Uitvoeren van diverse projecten in 2022 & 2023 (mét de Stip op 2030)
o Maar ook een pas op de plaats à doorontwikkeling nodig



Doorkijk 2022 ev
(door Johanneke)



Projecten 2022 & 2023
• Start vormgeven samenwerking RegioRegie à verhoogt efficiëntie 

en effectiviteit wegbeheer & handhaving
§ Sturen op verwachte verkeersdrukte seizoen & plotselinge pieken door 

wegbeheer & handhaving
§ Afstemming in regio over wegwerkzaamheden, evenementen, drukte
§ Ontwikkelen & inzetten regelscenario’s, maatregelen, hulpmiddelen tbv

sturing van reizigersstromen
§ Coördinator – Provincie, Heuvellandgemeenten, politie, communicatie, 

natuurorganisaties etc.
§ Verkennen Ruimtemonitor – actuele verkeerssituatie in beeld tbv RegioRegie

& gebruikers



Projecten 2022 & 2023
• Communicatie & Gedragscampagne

o Nieuwe ‘drager’ van algehele communicatie à ‘Team Heuvelland’
§ Gericht op inwoners & bezoekers à creëren ‘wij-gevoel’ – betrokkenheid 

à voorkomen polarisatie à stimuleren gewenst gedrag & zichtbaar 
maken ongewenst gedrag

o ‘Team Heuvelland’ in 1e helft 2022:
§ Voorbereiden campagne met scooterverhuurders tbv verkeersgedrag;
§ Ondersteunen campagne #SamenOpWeg van Limburg Cycling & MOZL;
§ Campagne Goed Gezien van LLTB;
§ Promoten Zuid-Limburg Magazine

• Aanhaking overige projecten -> vergroten uitstraling Team 
Heuvelland met bijvoorbeeld handhavingsactie politie

• Verwachting is dat gedurende het jaar meer projecten worden 
opgepakt en/of zichtbaar worden. 



Doorontwikkeling 2022

Intensiveren
samenwerking

Opschalen regio

Participatie

Projecten

Organisatie

Stip op de horizon 2030



Doorontwikkeling 2022
Intensiveren samenwerking
• Gezamenlijke opgave – vele handen maken licht werk dus we gaan op zoek naar mede-

trekkers

Opschalen regio
• Vergroten gebied naar Zuid-Limburg – te beginnen met gemeente Valkenburg aan de Geul 

en Maastricht

Doorontwikkeling participatie
• Bredere samenwerking – groter gebied
• Ervaringen afgelopen jaar – wat hebben we geleerd?



Participatie Verantwoord op weg
Ophalen ervaringen



Ophalen ervaringen
Drie vragen in Mentimeter:
1. Wat er voor mij goed is gegaan in het 

participatietraject van Verantwoord op weg is ….
2. Wat er in mijn ogen beter zou kunnen in het 

participatietraject is …
3. Voor mij is participatie succesvol als …



1e denkrichting 
doorontwikkeling participatie



Doorontwikkeling 2022
Doorontwikkeling participatie
• Bredere samenwerking – groter gebied
• Ervaringen afgelopen jaar – wat hebben we geleerd?
• Eerste denkrichting

Programmaraad

Regionale 
programmaparticipatie

Projectparticipatie

• Afvaardiging van betrokken partners
• Geven richting en koers aan
• “aandeelhouders”

• Samenwerking van partners
• Praten, denken en doen mee en geven 

samen inhoud aan richting en koers
• Maken tegenstrijdigheden en 

afwegingen inzichtelijk
• Komen ook zelf met voorstellen

• Samen met direct betrokkenen waar 
het project plaatsvindt

• “locatiegebonden”

“We willen invulling geven aan het 
concept  Cittaslow-oase”

Gezamenlijke uitwerking. Resultaat: 
Cittaslow-oase concept met kaders, 

richtlijnen, aandachtspunten etc. 

Samen met omwonenden & ondernemers: 
hier gaat het om de concrete inrichting of 

concrete maatregel in gebied x. 

Voorbeeld



Doorontwikkeling 2022
Doorontwikkeling participatie
• Bredere samenwerking – groter gebied
• Ervaringen afgelopen jaar – wat hebben we geleerd?
• Eerste denkrichting – programmaraad – regionale programmaparticipatie –

projectparticipatie
• Komende periode denkrichting verder uitwerken:

§ Meenemen inbreng van deze bijeenkomst
§ Ophalen kennis en ervaring elders, o.a.:

o IBA
o Burgerbegroting Maastricht
o Burgerkracht
o Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht
o …

§ Evaluatie rekenkamer Participatie Mobiliteitsplan Gulpen-Wittem



Toelichting
‘Team Heuvelland’



Van………………….naar Ruimte maken voor …

Overkoepelende gedragscampagne
à Waarom & hoe?

?



Overkoepelende 
gedragscampagne

20% voorbeeldgedrag

70% grote middengroep

10% excessief gedrag

Is gericht op álle verkeersdeelnemers:
• Hoewel niet iedereen overlast veroorzaakt

Maar overlast wordt veroorzaakt:
• Door de hoeveelheid gebruikers

o Drukte, Geluid
• Door het gedrag van die gebruikers

o Bewust
o Én onbewust

Totale groep 
verkeers-

deelnemers

En
wie zijn 

dat dan?

Toelichting Team Heuvelland



Is gericht op álle verkeersdeelnemers:
• Hoewel niet iedereen overlast veroorzaakt

Maar overlast wordt veroorzaakt:
• Door de hoeveelheid gebruikers

o Drukte, Geluid
• Door het gedrag van die gebruikers

o Bewust
o Én onbewust

auto’s

20% voorbeeldgedrag

70% grote middengroep

10% excessief gedrag

Verkeers-
deelnemers

scooters

wielren-
ners

mountain
bikers

wande-
laaars

ruiters

old-
timers

land-
bouw

motoren

Overkoepelende 
gedragscampagne



auto’s

20% voorbeeldgedrag

70% grote middengroep

10% excessief gedrag

Verkeers-
deelnemers

scooters

wielren-
ners

mountain
bikers

wande-
laaars

ruiters

old-
timers

land-
bouw

motoren

‘Wij’ in het 
Heuvelland

bewoners

verblijfs-
toeristen

onder-
nemers

dagrecre-
anten

Overkoepelende 
gedragscampagne

‘Wij’ in het Heuvelland:
• Zijn soms met teveel
• Rijden soms te hard
• Zorgen soms voor geluidsoverlast
• Houden niet altijd rekening met elkaar

‘Wij’ in het Heuvelland:
• Vergeten soms de veiligheid
• Blijven niet altijd op de paden
• Ruimen ons afval niet altijd netjes op
• Gedragen ons soms hufterig





1. Uitgangspunten
2. Kerngedachte
3. Hoe dan?



Uitgangspunten
Aanleiding
• Welzijn & verkeersleefbaarheid onder druk à

eerdere initiatieven
• Bestaande campagnes vooral gericht op eigen 

achterban
• Nadeel scheiding wij en zij - gevaar vingerwijzing

Doelstelling à Collectief positief gedrag
• We zoeken paraplu die alle andere campagnes verbindt:

o Niet oordelen - veroordelen
o Optimistisch de weg naar collectief positief gedrag wijzen
o Door mentaliteit van gezamenlijk genieten & rekening houden met 

elkaar



Uitgangspunten
Eenheid in veelheid
• Zowel individueel als groep - zonder tegenstrijdigheid
• Bij elke activiteit van bewoner, dagrecreant & verblijfstoerist

Essentie à beweging is de beleving
• Beleven in Heuvelland is vaak bewegen in Heuvelland
• Heuvelland zélf is de attractie
• Met elkaar zorgen dat alles blijft stromen

Regio-aanduiding: de plaats is wat ons bindt à Heuvelland 
• Niet Lijn 50  = te eng
• Niet Zuid-Limburg = te ruim





De oplossing - Kerngedachte
Loskomen van het wij-zij idee: hier allemaal in zelfde groep, zelfde doel à
genieten van het Heuvelland, ieder op eigen manier, zorgen dat plezier wint!

• Allemaal lid van hetzelfde team à Team Heuvelland
• Met bijbehorende voordelen én verantwoordelijkheden
• Overstijgt individuele belangen: gevoel van gemeenschappelijkheid, saamhorigheid 

en trots
• Samen zonder dát te zeggen:

o Ik ben Team Heuvelland
o Jij bent Team Heuvelland
o Wij zijn Team Heuvelland



Deel de weg en iedereen wint
Brede campagne – veel doelgroepen – openheid in formulering –

niemand uitsluiten – ieder herkent zichzelf

• Gedrag à de weg delen is:
o rekening houden met elkaar
o op de paden blijven

• Verkeersdrukte à de weg delen is:
o drukte mijden
o bij drukte een andere route nemen

• Geluid à de weg delen is:
o gedempt genieten

• Landschap à de weg delen is:
o de berm schoon houden

In het Heuvelland zijn we allemaal lid van 
hetzelfde team. Geniet van het landschap, 

verplaats je in elkaar.





Bewonerswelzijn
Welzijn van bewoners is hoofddoelstelling – dus ook op hen gericht – als 

weggebruiker/dagrecreant én inwoner – we laten zien wat we doen –
óók het economisch belang voor de regio

• Versterken van de trots
• Bv een vlag die laat zien:

o Ik ben lid van Team Heuvelland
o En onderstreep de gedragscodes die daarbij horen
o Naar elkaar omkijken – samen leefbaar houden



Negatief gedrag
Campagne gaat vooral om 

positief gedrag stimuleren & 
laten zien.

Maar óók mogelijkheid om 
ernstige overlast gevende 

situaties te adresseren: 
‘hier nemen we afstand van’ 

& ‘als Team Heuvelland 
accepteren we dit niet’



Vertaling bij andere ondersteunende acties



Vertaling bij andere ondersteunende acties



Vertaling bij andere ondersteunende acties



Blijf het volgen

• Pas op de plaats:
o maar we blijven communiceren

• Team Heuvelland is sinds 2 maart 2022 te volgen via 
teamheuvelland.nl

• Te bereiken via info@teamheuvelland.nl
• Het voorbereidende werk uit 2021 voor Verantwoord 

op weg blijft toegankelijk 
via www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg

• Nieuwsbrief met regelmaat

https://pub.zuid-limburg-bereikbaar.nl/public/r/OoHNCVdZdKYhCO0mf8qVPw/mMKNpuhM4g+54A1B_V655g/fDRsFzlRjEiUL+gmBdjllw
mailto:info@teamheuvelland.nl
https://pub.zuid-limburg-bereikbaar.nl/public/r/wGjNe6NLSRtrVtj9Jq4Ypw/mMKNpuhM4g+54A1B_V655g/fDRsFzlRjEiUL+gmBdjllw


Hartelijk dank


