
 
 

Betreft Bijeenkomst afvaardiging bewoners  

datum 10 mei 2022 

aanwezig De heer Lee Vos (Vijlen) 
De heer Jean Habets (Noorbeek) 
De heer Wil Helmes (Mheer) 
De heer Paul Merk (Gulpen) 
De heer Cor Hanssen (Margraten) 
Mevrouw Gerda Mohnen (Mechelen) 
Mevrouw Johanneke Koelstra (Kwartiermaker Team Heuvelland) 
Mevrouw Lizet Rietjens (Gemeente Gulpen-Wittem) 
De heer Joep Mertens (Gemeente Eijsden-Margraten) 

afwezig Gemeente Vaals 

locatie Gemeentehuis Gulpen-Wittem 

 

De bewoners die solitair hebben deelgenomen aan het participatieproces Verantwoord op weg in het 

voorjaar van 2021, hebben zich georganiseerd als een afvaardiging van de bewoners van de 3 

deelnemende gemeenten. Deze bewoners hebben aangegeven mee te willen denken over het vervolg van 

het participatietraject. In dit verslag is op bondige wijze weergegeven welke aandachtspunten de bewoners 

aan het programma Team Heuvelland willen meegeven.  

Er wordt gestart met een korte voorstelronde, waarbij de bewoners nogmaals in de gelegenheid worden 

gesteld om hun punt kenbaar te maken. Vervolgens wordt vanuit het team van Team Heuvelland een 

toelichting gegeven over het proces van de doorontwikkeling en de wijze waarop binnen het programma 

wordt gewerkt. Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat er een stip op de horizon is geformuleerd die goed is. 

Tevens wordt geconcludeerd dat er voldoende budgetten zijn om zaken op te pakken. Wel maakt de 

bewonersgroep zich zorgen over de bemensing van het programma. Een dergelijk project van deze omvang 

en impact voor de bewoners is te smal bemensd en moet sterker worden ingezet. Tot slot concludeert de 

bewonersgroep dat de maatregelen in hun ogen niet hard en niet concreet genoeg zijn. De bewonersgroep 

wil graag duidelijkheid over wat de gemeenten gaan doen, al is het op (de langere) termijn. Bijvoorbeeld: 

• over drie jaar rijden er geen motoren meer door het Heuvelland.  

• In plaats van 40 fietsroutes naar 30 routes. 

• Over 3 jaar rijden er alleen nog maar e-scooters door het gebied. 

 

De groep bewoners stelt de vraag in welke verhouding zij staat ten aanzien van de andere stakeholders. 

Aangegeven wordt dat de gemeente het algemene belang behartigd en een afweging maakt ten aanzien van 

de diversiteit in belangen. Zoals reeds eerder aangegeven is toerisme een belangrijke economische drijfveer 

voor onze regio, maar dat mag niet leiden tot overlast voor de bewoners. Daarbij is niet gezegd dat toerisme 

en economie de belangrijkste argumenten zijn. Visit Zuid-Limburg, een van de stakeholders, heeft ook 

duidelijk gewaarschuwd dat uit onderzoek is gebleken dat Zuid-Limburg zich op dit moment in code oranje 

begeeft, gelet op de verhouding toerisme en overlast. Als we niet ingrijpen blijven toeristen weg vanwege de 

overlast die er in Zuid-Limburg wordt ervaren en slachten we de kip met de gouden eieren. 

Concreet wordt gevraagd welke rol de bewoners zouden willen in het participatieproces. Johanneke legt uit 

dat wordt overwogen om drie lagen van participatie in te bouwen. Namelijk op programmaniveau waar na 



wordt gedacht over welke stappen nodig zijn om de stip op de horizon 2030 te bereiken, welke stakeholder 

verantwoordelijk is voor welke stap. Participatie op gebiedsniveau, bijvoorbeeld wat zijn de kaders van een 

cittaslow-zone en waar moet deze aan voldoen. En de derde laag van participatie is de laag op straatniveau, 

als er in een betreffende straat daadwerkelijk maatregelen worden uitgevoerd, wordt overleg gevoerd met de 

bewoners. In het participatiebeleid van de gemeenten Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten worden 

afspraken gemaakt over de wijze waarop participatie per project moet plaatsvinden. Inwoners en andere 

stakeholders worden op georganiseerde wijze betrokken. Dit is altijd maatwerk en het niveau van inspraak 

wordt per project bepaald. De gemeente Vaals beschikt nog niet over dergelijk beleid.  

Het merendeel van de stakeholders is georganiseerd; inwoners zouden dat ook moeten zijn om 

gelijkwaardig te kunnen deelnemen. Echter, de andere partners leveren een actieve bijdrage aan het project 

door in samenwerking zaken op te pakken en daarmee invulling te geven aan de stip op de horizon. 

Inwoners voeren niet direct activiteiten mee uit, maar fungeren meer als klankbord op basis van hun 

ervaringen/kennis van de regio. 

 

De bewonersgroep geeft aan dat ze graag in alle participatiemomenten wordt betrokken. Ze geeft ook aan 

dat ze 50.000 inwoners vertegenwoordigt die genoeg geld in het Heuvelland achterlaten en dat de bewoners 

zorgen voor een gezonde economie. De bewonersgroep wil op de bok zitten en de teugels in handen 

hebben. Verschillende deelnemers van de bewonersgroep hebben aangegeven dat als er niet naar hen 

geluisterd wordt of als bewoners niet een belangrijkere positie krijgen binnen het programma, ze niet meer 

zullen deelnemen aan het proces van Team Heuvelland. Volgens de bewonersgroep moeten er harde 

maatregelen worden getroffen en het Heuvelland o.a. worden afgesloten voor motoren. Verwezen wordt 

naar Vaesrade waar een slagboom is geplaatst waarbij alleen bewoners het gebied in kunnen. Deze 

slagboom kost slechts € 4500,- en zou dé oplossing zijn om geluidsterroristen uit het gebied te krijgen. 

 

De bewonersgroep spreekt  tevens haar zorg uit over de politieke urgentie. In de verkiezingsprogramma’s in 

de drie gemeenten zijn er nauwelijks politieke partijen die dit onderwerp benoemen. 

 

Afgesproken wordt dat er een kort verslag wordt gemaakt van deze bijeenkomst. Zowel de bewonersgroep 

als programmateam beraden zich over de deelname in het participatieproces en koppelen dit naar elkaar 

terug. Ook is door het programmateam aangegeven dat het geluid dat de bewonersgroep wordt meegedeeld 

aan de stuurgroepleden van Team Heuvelland. In de bijeenkomst van de stuurgroep van 11 mei jl hebben 

de leden aangegeven dat brede participatie een belangrijk onderdeel is van het programma Team 

Heuvelland maar dat inwoners hierin niet de belangrijkste en enige groep zijn. De gemeenten zullen altijd 

een afweging moeten maken ten aanzien van het collectieve belang. 


