
            

  

AMENDEMENT: 

Druk op het Heuvelland 2022 

De gemeenteraad van Vaals bijeen in haar vergadering van 4 juli 2022, 

Constaterende en overwegende dat: 

- Er nagenoeg géén fysieke maatregelen in het zomerseizoen van 2022 in gemeente Vaals zijn voorzien; 

- Inwoners en partners door de stuurgroep als aparte entiteiten worden beschouwd en zodanig worden 

   genoemd; 

- Actuele landelijke ontwikkelingen wederom de kwetsbaarheid van onze omgeving (Natura 2000, 

  stiltegebieden) benoemen; 

- Zowel inwoners als partners overduidelijke signalen hebben afgegeven dat er fysieke maatregelen 

  getroffen dienen te worden en teleurgesteld zijn in de voorliggende stukken; 

- Er door procesmatig falen nu geen tijd meer is, voor een draagvlakonderzoek, participatie,  

   raadpleging o.i.d. 

 

Besluit: 

Het voorliggend raadsbesluit onder “BESLUIT” tekstueel-inhoudelijk als volgt te wijzigen: 
 

1. Het College van B&W stelt als proef tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2022, van vrijdag 19:00 tot 
maandag 7:00 uur een aaneengesloten rijverbod voor motoren (C11) in, binnen het gebied plaatselijk 
bekend als Epenerbaan, overeenkomstig de eerder uitgevoerde pilot aldaar en Groenenweg, 
Pannisbergweg en Vijlenstraat 

2. Het College van B&W stelt als proef tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2022, een verbod voor 
motorvoertuigen (C12), uitgezonderd landbouwverkeer en bestemmingsverkeer in, binnen de 
gebieden Melleschet-Rott (Leunweg, Melleschet, Boombergweg, Munnixweg en Rott) te Vijlen        en 
Wolfhaag-Raren (Rarenderstraat, Meelbroekerweg, Schuttebergsweg en Wolfhaag) te Vaals. 

3. Het College van B&W draagt zorg dat de onder 1 en 2 vallende inwoners en ondernemers én de Lijn 
50-gemeenten per ommegaande geïnformeerd worden aangaande deze tijdelijke en        
experimentele maatregelen. 

4. Met afkeur kennis te nemen van de geactualiseerde Uitvoeringsagenda van het programma Team 
Heuvelland. 

5. De komende periode te gebruiken om in Lijn 50 verband met belangrijke partners zoals Visit Zuid-
Limburg te kijken naar een meer integrale en duurzame aanpak van de problematiek. 

6. Voor het programmajaar 2022 € 28.742 beschikbaar te stellen en te dekken middels een eenmalige 
onttrekking uit de algemene reserve. 

7. De meerjarige financiering te betrekken bij de afweging in het kader van Perspectiefnota en       
Begroting 2023. 

 

Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2022. 

 

 

S.J.E. Jahae    H.M.H. Leunessen 

Plv. Griffier    Voorzitter 


