
 

 

 

Communicatie 
 

2022-2024 Trekker: Gemeente Eijsden-Margraten 
 

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de totale aanpak van Team Heuvelland. Op hoofdlijnen gaat de aanpak van communicatie over:  
- Kennis: wat willen we dat mensen weten over duurzame mobiliteit in het Heuvelland?  
- Houding: wat willen we aanreiken zodat mensen anders gaan denken over duurzame mobiliteit in het Heuvelland?  
- Gedrag: wat willen we dat mensen gaan doen?  
Soms wordt ook wel gesteld: kennis + houding = gedrag. Gedragsverandering is echter geen lineair proces. Onderweg zijn barrières te 
overwinnen.  
 
De communicatiestrategie biedt een overkoepelende aanpak, is eenduidig en herkenbaar in woord en beeld, voor zowel huidige als toekomstige 
partners. Het doel is kennisoverdracht en aanzetten tot een andere houding. Deze communicatiestrategie wordt aangevuld met 
gedragscampagnes (zie 2.2 Gedragscampagnes).  
 
In 2022 is een nieuw magazine van Visit Zuid-Limburg gelanceerd. Het magazine is samengesteld en gefinancierd door Visit Zuid-Limburg en de 16 
gemeenten in de regio. De uitgave zet in op kwaliteitstoerisem én op spreiding van bezoekersstromen door te attenderen op de nog onontdekte 
parels in héél Zuid-Limburg. Team Heuvelland ondersteunt de promotie van het magazine. 
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Basiscommunicatie & 
gedragscampagnes 
 

2022-2024 
Trekker: Gemeente Eijsden-Margraten  
 

Basiscommunicatie (website, nieuwsbrieven, bestuurlijke informatie etc.). 
 
Gedragscampagnes zijn gekoppeld aan concrete maatregelen van het uitvoeringsprogramma. Het doel van campagnes is aanzetten tot een andere houding 
en uiteindelijk verandering van gedrag. Hierbij is samenwerking met onze partners van groot belang. Zij hebben elk een groot netwerk waardoor we een 
groot aantal bezoekers van de regio kunnen bereiken.  
 
Voor 2022 ondersteunt Zuid-Limburg Bereikbaar de lijn 50-gemeenten in de gedragscampagnes. De focus voor dit jaar ligt op o.a. de campagnes:  
- Goed Gezien (LLTB en partners) – De campagne steekt in op verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen en algemene veiligheid op de weg.  
- Oogstseizoen (LLTB, Visit ZL, ZLB) – campagne in samenwerking met LLTB waar aandacht wordt gevraagd voor verkeersveiligheid en werken met grote 

landbouwmachines. Voorjaar inzaaien van velden en algemeen: overstekende koeien – ludieke en publieksvriendelijke borden  
- #samenopweg (Cycling Limburg en MOZL) – Inzetten op spreiding van fietsers in Zuid-Limburg en ook direct over de grens van België en Duitsland. 
- Op de pedalen (provincie Limburg) – Gedragscampagne gerelateerd aan fietsers.  
- Te luid is uit – Van de grote motormedia en motorrijdersorganisaties waarbij ze overlast van motoren samen aanpakken met overheid en motorrijders. 
- Ik scooter vriendelijk – samenwerking met ondernemers die scooters verhuren. Moment van verhuur attenderen op vriendelijk en veilig verkeersgedrag.  
 
De focus voor 2023-2024 ligt op het kenbaar en zichtbaar maken van routes (wandel, fiets, mountainbike, landbouw etc.), zijn gebruikers en hoe we daarbij 
rekening kunnen houden met elkaar.  
 

Partners 
 
 
 
 



 

 

Regioregie 
 

2022-2024 Trekker: Gemeente Eijsden-Margraten / programmacoördinator 
 

Regioregie is de afstemming in de regio (over gemeentegrenzen heen) van wegwerkzaamheden, evenementen en drukke, toeristische dagen. Er 
ligt al een basis voor deze afstemming (verzorgt door de Provincie Limburg) en voor het Heuvelland wordt deze afstemming verder geïntensiveerd 
zodat hier ten aanzien van druktebeheersing meer op gestuurd kan gaan worden. De intensivering wordt opgepakt met een team van experts (o.a. 
wegbeheerders, politie, communicatie, natuurorganisaties) waarbij in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de 
problematiek (o.a. verkeersafwikkeling, werkzaamheden, evenementen en topdruktedagen) om vervolgens op basis van deze informatie gericht 
activiteiten te kunnen treffen om zo de bezoekersstromen te kunnen sturen en het regionale wegennet beschikbaar te houden. Voorbeelden van 
deze activiteiten zijn het uitwerken van een regelscenario (een draaiboek waarin is beschreven hoe, op welk moment en onder welke 
voorwaarden verkeersmanagementmaatregelen moeten worden ingezet om te kunnen sturen), het inzetten van een bijbehorend pakket aan 
maatregelen en hulpmiddelen om hier uitvoering aan te geven en het monitoren, evalueren en verbeteren van beheersmaatregelen.  
 
In 2022 is Regioregie opgestart i.s.m. Zuid-Limburg Bereikbaar.  
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Pilot stiltegebieden 
 

2022 Trekker: Provincie Limburg  
 

De Provincie Limburg werkt aan het uitrollen van een bewustwordingscampagne ten aanzien van stiltegebieden om inwoners en bezoekers bekend 
te maken met wat wel en niet is toegestaan in een stiltegebied. De drie lijn 50-gemeenten zijn de eerste pilotregio waar de 
bewustwordingscampagne wordt uitgerold. O.a. met filmpjes en informatieborden wordt men geïnformeerd. Het Team Heuvelland levert hieraan 
een bijdrage door actief via onze eigen mediakanalen de campagne van de provincie te delen.  
 

Partners Lijn 50-gemeenten 

  



 

 

Verkenning Ruimtemonitor 
 

2022-2023 Trekker: Zuid-Limburg Bereikbaar 
 

Een ruimtemonitor is een instrument om actuele drukte te monitoren in het gehele gebied. Dit instrument kan gebruikt worden door het team 
van Regioregie om verkeer te sturen, maar ook door bezoekers van de regio om te zien waar het druk is (en waar rustig). Een van de 
hulpmiddelen die Regioregie kan inzetten is de Ruimtemonitor zoals deze in het uitvoeringsprogramma Verantwoord op weg is benoemd. Met 
een ruimtemonitor wordt de actuele drukte in beeld gebracht zodat inwoners en bezoekers kunnen zien waar het rustig of druk is. Het 
instellen van Regioregie is een voorwaarde om een Ruimtemonitor efficiënt in te kunnen zetten  
 
Een eerste stap in het kunnen inzetten van een Ruimtemonitor is dat er met de betrokken partners (o.a. Visit Zuid-Limburg, wegbeheerders, 
ANWB, natuurorganisaties) inzichtelijk wordt gemaakt welke behoeften er zijn (o.a. hoe de monitor moet worden ingezet, hoe en door wie er 
informatie moet worden aangeleverd, hoe de informatie uit de monitor bij de bezoekers en inwoners komt en wie zorg draagt voor het beheer 
van de monitor) en welke (technische) mogelijkheden er zijn. Op basis van deze verkenning kan een inschatting worden gemaakt of het (o.a. 
technisch, financieel en organisatorisch) haalbaar is om een Ruimtemonitor in te zetten en leiden tot een inschatting van investeringskosten en 
benodigde organisatie, specifiek voor het Heuvelland. 
 
Zuid-Limburg Bereikbaar coördineert de verkenning naar de ruimtemonitor 
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Lobby geluidsnorm 
 

2023-2024 Trekker: n.t.b. 
 

Voor motoren zijn geen eenduidige geluidsnormen en is een verplichte APK niet nodig. Dit in tegenstelling tot autovoertuigen waarvoor deze 
APK wel verplicht is. Op dit moment geldt per type motor een andere geluidsnorm en voor motoren van een bepaalde leeftijd is geen norm 
vastgesteld. Qua handhaving betekent dit dat eerst gecheckt moet worden per motor welke geluidsnorm bij welk toerental de grens ligt en dit 
dient vervolgens te worden gemeten. Dit is erg omslachtig en de pakkans is erg klein. Middels deze activiteit wordt ingezet op een lobby met 
andere partners richting Den Haag en Brussel om ook voor motoren een geluidsnorm vast te stellen en via een verplichte jaarlijkse APK er op 
toe te zien dat deze geluidsnorm wordt gehandhaafd.  
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Regionale verkenning gewenst 
gebruik mobiliteitsnetwerk 
2023-2024 Trekker: n.t.b. 

 

Een belangrijke wens die uit de participatiebijeenkomsten naar voren is gekomen is om op bepaalde routes en wegen niet meer alle vormen van 
verkeer toe te staan. Dit heeft enerzijds te maken met de wens om routes verkeersluw te maken. Anderzijds ook om te voorkomen dat grote 
voertuigen (vrachtwagens, auto’s met caravans, campers etc.) routes gebruiken die hier niet geschikt voor zijn (te smal, geen 
uitwijkmogelijkheid, helling etc.). Om dit te realiseren is de gedachte om hierover in gesprek te gaan met de partijen die de navigatie apps 
aanbieden zoals TomTom, Google Maps, Waze etc..  
 
Voordat in gesprek kan worden gegaan met deze aanbieders, is het noodzakelijk dat de regio zelf een heldere visie/beleid heeft op het gewenste 
gebruik van het mobiliteitsnetwerk: waar staan we welk type vervoer toe en waarom? Welke vervoerswijze geven we prioriteit in een bepaald 
gebied? etc. Pas als het gewenste gebruik in het gebied is vastgelegd, kunnen partijen dit overnemen. Op basis van de uitgevoerde pilots in 2021 
hebben we geleerd dat we willen voorkomen dat er een waterbedeffect optreedt en dat door een afsluiting op een bepaalde route overlast 
ontstaat op een andere. Daarom willen we het afsluiten van wegen voor bepaalde vervoerswijzen weloverwegen bepalen.  
 
Voor het Heuvelland willen we hier een verkenning naar uitvoeren, te starten met de lijn 50-gemeenten waarbij uiteraard gezorgd moet worden 
voor aansluiting voor de omliggende gemeenten. De provincie Limburg werkt aan een multimodaal netwerkkader waarin keuzes voor het 
gewenste gebruik van het mobiliteitsnetwerk worden bepaald. We willen daar zo veel als mogelijk bij aansluiten, maar het kan zijn dat de 
provincie een andere focus heeft. Daarnaast zitten er bij deze verkenning raakvlakken met de regionale verkenning naar overstappunten en 
transferia en de aanpak routeduiding & gedrag.  
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Regionale verkenning 
overstappunten/transferia 
 

2023-2024 Trekker: n.t.b. 
 

In de Uitvoeringsagenda Verantwoord op weg werden diverse maatregelen genoemd die te maken hadden met het realiseren van extra 
parkeerplaatsen, overstappunten en hubs. Om stappen te kunnen maken in het autoluwer maken van het Heuvelland is het wenselijk om vanuit 
een breder perspectief naar het mobiliteitsnetwerk te kijken en vanuit dat perspectief op strategische locaties overstappunten te realiseren. Ook 
in de Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg is het onderwerp overstappunten/hubs benoemd en een regionale verkenning hiernaar wordt naar 
waarschijnlijkheid in 2023 uitgevoerd. Daar sluiten wij als lijn-50 gemeenten op aan waarbij we nadrukkelijk aandacht zullen vestigen op de 
toeristisch recreatieve functie van overstappunten in het Heuvelland.  
 
Daar waar de regionale verkenning Zuid-Limburg naar overstappunten/hubs ook een focus zullen hebben op woon-werkverkeer, willen we voor 
de lijn 50-gemeenten in samenwerking met o.a. Visit Zuid-Limburg onderzoeken waar specifieke toeristisch recreatieve transferia van 
toegevoegde waarde kunnen zijn zoals in sommige andere provincies als succesvol worden toegepast.  
 
Onderwerpen die in beide verkenningen een plek moeten krijgen zijn o.a. bewegwijzering, voorzieningen op locaties, bereikbaarheid van locaties 
(OV, fiets, wandelen).  
 
Deze verkenning heeft raakvlakken met de regionale verkenning naar het gebruik van het mobiliteitsnetwerk en de aanpak routeduiding & 
gedrag.  
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Versterken samenwerking 
politie/boa’s 
 

2023 Trekker: Gemeente Vaals 
 

Tijdens de uitvoering van de pilots van 2021 hebben politie Heuvelland en boa’s intensief samengewerkt. Deze samenwerking willen we graag 
verder versterken door ook binnen de reguliere werkzaamheden beter samen te werken om de opgaven van Team Heuvelland. Dit doen we 
door gerichte (werk)afspraken te maken, binnen de beschikbare capaciteit en middelen van zowel politie als gemeenten. 
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Project Cittaslow & participatie 
 

2022-2024 Trekker: Omgevingsmanager 
 

In het project Cittaslow & participatie willen we twee belangrijke onderdelen van Team Heuvelland samenbrengen: 
- het betrekken van inwoners, ondernemers, belangenorganisaties etc. bij het aanpakken van de opgaven waar we met Team Heuvelland voor 

staan; 
- concrete invulling geven aan het concept Cittaslow 
 
Cittaslow is de verbindende factor en kenmerkend voor de drie lijn 50-gemeenten. Er ligt een manifest waarin de uitgangspunten van Cittaslow 
zijn vastgelegd. Deze uitgangspunten willen we graag, in participatie, concreet gaan maken voor het onderdeel mobiliteit, verkeersleefbaarheid 
en toeristisch, recreatief verkeer. In een gezamenlijk traject willen we invulling geven aan vragen als:  
- Hoe ziet een Cittaslow-oase eruit? (fysieke inrichting) 
- Welke vormen van mobiliteit passen hierbij? 
- Welke normen en waarden horen daarbij? 
- Hoe communiceren we hierover naar eigen inwoners, inwoners van Zuid-Limburg en overige bezoekers? 
Het project gaat niet over de aanpak van concrete locaties in het Heuvelland. 
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Aanpak routeduiding & gedrag 
 

2023-2024 Trekker: n.t.b. 
 

Een van de opgave voor Team Heuvelland is om het toeristisch recreatieve verkeer in goede banen te leiden. De vele verschillende gebruikers 
willen allemaal genieten van het landschap. Dit kan nog wel eens tot onderlinge irritaties leiden als je elkaar (onverwachts) tegenkomt, zeker 
als er verschillende grote groepen gebruikers bij elkaar komen. In het Heuvelland zijn veel routes specifiek voor een bepaalde doelgroep. Maar 
er zijn ook routes waar we de weg zullen moeten delen en rekening houden met de ander. 
 
Samen met onze partners willen we de bestaande en nieuwe routes (o.a. Knopen Lopen, fietsknooppunten) duidelijker zichtbaar maken voor 
de verschillende gebruikersgroepen: waar zijn de routes waar ik met dezelfde groep mensen kan fietsen, wandelen of mountainbiken? En op 
welke routes moet ik rekening houden met andere gebruikersgroepen (en wanneer – bv. oogstseizoen)? En als we elkaar dan ontmoeten 
doen we dat op een voor iedereen prettige manier.  
 
Bij deze aanpak zijn vele partners betrokken. Samen brengen we de fysieke routes in beeld, constateren we waar (mogelijke) knelpunten 
ontstaan als doelgroepen bij elkaar komen en maken we afspraken over hoe we hier mee om willen gaan. Het bespreken van 
“omgangsregels” is hier ook een onderdeel van. De betrokken partners hebben ieder ook een grote achterban. Door gezamenlijk te 
communiceren over routes en gewenst gedrag bereiken we een grote groep inwoners en bezoekers van het Heuvelland.   
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