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Aan: Raadsleden en commissieleden van  

 de gemeente Vaals 

 de gemeente Gulpen-Wittem 
Cc: 

 de gemeente Eijsden-Margraten 

  
 

 

Onderwerp: Meerjaren Uitvoeringsagenda Team Heuvelland 2022-2030 
Datum : 20-06-2022 
 
 
 
Geacht raadslid, commissielid,  
  
Op 21 juni 2022 in Vaals, en op 23 juni in Gulpen-Wittem, buigen zich de raadscommissies van de 
gemeente Vaals en Gulpen-Wittem zich over de Meerjaren Uitvoeringsagenda Team Heuvelland 
2022-2030.   
  
Inwonersplatform Lijn50-Verkeersleefbaar volgt nauwlettend de ontwikkelingen rondom de aanpak 
van verkeersoverlast en verkeersdrukte in het heuvelland.   
Het platform werd in 2020 door een aantal bewoners uit Mechelen, Vijlen, Gulpen, Margraten en 
Mheer opgericht met als doel om voor inwoners van de Lijn50-gemeenten een gelijkwaardige positie 
t.o.v. alle overige stakeholders in het project te bewerkstelligen.  
Als platform proberen we bij de organisatie van het lijn50-project Verantwoord op Weg/Team 
Heuvelland aan te haken, zodat de belangen van de bewoners niet langer ondersneeuwen.  

 

De meer dan 50.000 inwoners van de L50-gemeenten worden echter niet op een gelijkwaardige wijze 
bij het project respectievelijk de Meerjaren Uitvoeringsagenda betrokken.  
Georganiseerde stakeholders (motor- en fietsclubs, ondernemers etc.) worden daarentegen wél aan 
tafel ontboden. 
Het is voor het platform volstrekt onduidelijk waarom de grootste en belangrijkste belangengroep 
(de inwoners) buiten de deur gehouden wordt. 
  
De thans voorliggende Uitvoeringsagenda is op de verkeerde leest geschoeid. Deze agenda staat bol 
van (zachte) maatregelen, in hoofdzaak inspelend op de vrijwillige bereidheid van de 
overlastveroorzakers. Er wordt hoofdzakelijk ingezet op campagnes voor bewustwording, 
gedragsbeïnvloeding en educatie.   

 

Onderzoeken door deskundigen tonen aan dat deze zachte aanpak nauwelijks effectief is.   
Ook de inwoners - ervaringsdeskundigen bij uitstek - geven overduidelijk aan in dit pappen en 
nathouden geen heil te zien.  
En zelfs Visit Zuid-Limburg spreekt in haar brief ‘Visie op verkeersmobiliteit n.a.v. proces 
Verantwoord op Weg, 21 juni 2021’ nadrukkelijk uit, dat de verkeersdruk en de verkeersoverlast de 
grootste bedreigingen voor deze branche vormen, dat handhaving en gedragsverandering alleen niet 
werken en dat fysieke en harde maatregelen absoluut noodzakelijk zijn.  
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Het inwonersplatform Lijn50-Verkeersleefbaar ziet dan ook in deze Uitvoeringsagenda géén heil. Het 
voorgestelde maatregelenpakket komt in het geheel niet tegemoet aan de hoge urgentie en de hoge 
prioriteit, zoals in de drie moties uit 2020 verwoord.  

 

Wij zien ons dan ook genoodzaakt om rechtstreeks bij u als raads- en/of commissielid aan de bel te 
trekken.  
 
 
Onze bedenkingen: 
  

 Maatregelen zijn in hoofdzaak gebaseerd op vrijwillige gedragsverandering van de veroorzakers 
van overlast 

 Adequate, afdwingende en structurele (fysieke) maatregelen ontbreken in het geheel  

 De grootste belanghebbende stakeholder (meer dan 50.000 inwoners) zit nog steeds niet als  
gelijkwaardige partner aan de overlegtafel  

  
 
Met de stip op de horizon, zoals die door het project vastgesteld is, zijn wij het volledig eens. Het L50-
gebied met haar uniek landschap en natuur dwingt ons om het Cittaslow-concept volledig uit te 
rollen, en dat draagt enorm bij aan de verkeersleefbaarheid. 
 
Echter, de voorgestelde ‘zachte’ maatregelen zijn (aantoonbaar) niet effectief en/of onderbouwd 
met argumenten of bewijzen. En juist de effectieve opties, zoals het inrichten van Cittaslow-zones, 
zijn uitgeschoven op de lange baan. 
 

 

Het bewonersplatform verzoekt u dringend om aan deze halfslachtige (zachte) initiatieven een halt 
toe te roepen, en hier geen onnodig belastinggeld aan te verspillen. Daarnaast verzoeken wij u met 
klem inwoners op georganiseerde wijze te betrekken bij dit project. Gelijkwaardig en als grootste 
stakeholder. 
   
  
Graag zijn we bereid u nader over ons platform en haar doelstellingen en zienswijze te informeren. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Bewonersplatform Lijn50-Verkeersleefbaar  
  
 
 
E-mail:  lijn50-verkeersleefbaar@ziggo.nl 
Web: https://lijn50-verkeersleefbaar.webnode.nl/  
  
 
 
Cc:  
Raads- en commissieleden gemeente Gulpen-Wittem  
Raads- en commissieleden gemeente Eijsden-Margraten   
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