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Doel van de presentatie
Toelichting op het project Cittaslow & Participatie



Wat willen we realiseren?
Samenbrengen van twee belangrijke onderdelen van Team Heuvelland: 

1. Betrekken van inwoners, ondernemers, belangenorganisaties etc. bij aanpak van de 
opgaven waar Team Heuvelland voor staat.

2. Concrete invulling geven aan het concept Cittaslow voor het onderdeel mobiliteit, 
verkeersleefbaarheid en toeristisch, recreatief verkeer.

Twee sporen aanpak:
1. Cittaslow principes in participatie concreet maken voor een eenduidige benadering en 

integrale aanpak (‘Blauwdruk’).
2. Aanpak maken voor concrete locaties in het Heuvelland.



Een complex maatschappelijk vraagstuk
• Zowel het belang van de regio, als van de inwoners, ondernemers als 

bezoekers afzonderlijk tellen:
• Landschap als basiskapitaal: uniek, authentiek en vijfsterren
• Regionale economie: verblijfstoerisme, dagrecreatie en landbouw
• Leefomgeving: toerisme en leefomgeving hebben wederkerige 

relatie
• De problematiek gaat over de gemeentegrenzen heen en is regionaal:

• Er is niet één probleem: Verschillende ervaringen van overlast 
met een variatie in thema’s, op verschillende momenten, op 
verschillende locaties en met verschillende deelnemers.



Noodzaak voor een integrale aanpak 
• Verkeersleefbaarheid is verweven met veel andere beleidsvelden. 
• De complexiteit van het thema vraagt meer dan alleen een 

samenhang van maatregelen.
• Een eenduidige benadering in combinatie met maatwerk per 

gemeente is van belang om dit probleem integraal op te pakken.
• Verschillende beleidsstukken en visies schetsen dezelfde lijn. De 

kansen liggen in de toepassing van een duurzame en inclusieve 
economie en maatschappij.



Het economisch belang en de leefbaarheid in het Heuvelland dienen in balans te zijn, maar staan 
regelmatig tegenover elkaar. Dat hoeft niet zo te zijn:

Cittaslow richt zich op de mens in een duurzame omgeving; kwaliteit van leven voor inwoners, bezoekers 
en ondernemers. Een Cittaslow streeft naar een duurzame omgeving die verbonden is met een kwalitatief 
hoogwaardig landschap, waar een krachtige sociale gemeenschap aanwezig is die door de gemeente 
ondersteund wordt.

De door alle gemeenteraden vastgestelde visie Bestemming Zuid-Limburg 2030 stelt duurzaam toerisme 
als voorwaarde en kans. Duurzaamheid, waarbij toerisme en recreatie met respect voor mens en 
omgeving wordt ontwikkeld, is een voorwaarde om als sector op de lange termijn levensvatbaar te blijven. 

Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, etc. hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling hiervan.

Cittaslow en duurzaam toerisme als leidraad



Doorontwikkeling participatie

Programmaraad

Regionale
programmaparticipatie

Projectparticipatie

• Afvaardiging van betrokkenen
• Geven richting en koers aan 

“aandeelhouders”

• Samenwerking van afvaardiging 
doelgroepen

• Praten, denken en doen mee en 
geven samen inhoud aan richting 
en koers

• Maken aandachtspunten en 
afwegingen inzichtelijk

• Komen ook zelf met voorstel

• Samen met direct betrokkenen 
waar het project plaatsvindt

• “locatie gebonden”

“We willen invulling geven aan het 
concept Cittaslow”

Gezamenlijke uitwerking. Resultaat: 
kaders, richtlijnen, aandachtspunten 
etc. Cittaslow principes en aanpak

Lokale uitwerking. Hier gaat het om de 
concrete inrichting of concrete 
maatregelen in gebied x



Aanpak participatieproces Cittaslow
• Opstellen van participatieplan met o.a.: 

• welke doelgroepen op welke manier betrokken worden en welke rol zij hebben; 
• waar de participatie over gaat (en waar niet over gaat) en wat er met de inbreng gebeurt;
• duidelijke planning en reflectiemomenten.

• GO/NO GO van het participatieplan door het gemeentebestuur. 
• Bij goedkeuring wordt het participatieplan gecommuniceerd met betrokkenen.
• Doorlopen van het participatieproces voor invulling eenduidige benadering en integrale aanpak. 
• Doorlopen van het participatieproces voor aanpak concrete locaties .
• Doorlopen van het participatieproces voor concretiseren ‘uitdragen van normen en waarden’. 
• Doorlopen van het participatieproces voor concretiseren ‘aantrekken Cittaslow-toerist’.
• Gedurende het participatieproces worden betrokkenen op de hoogte gehouden van de voortgang.



Planning participatieproces Cittaslow

Afronden
participatieplan 

Bij GO:
Communicatie 

participatieplan 

invulling 
eenduidige 

benadering en 
integrale aanpak

Invulling aanpak
‘uitdragen van 

normen en 
waarden’ 

Invulling aanpak 
‘aantrekken 

Cittaslow-toerist’  
Programma

Participatie 

Februari 2023 Februari 2023 Maart – Oktober 2023 Oktober – December  2023 Januari – Maart 2024

Realisatie kleine
lokale initiatieven

Invulling + 
realisatie locaties 
Cittaslow-oasen

Invulling + 
realisatie hubs, 
parkeerplaatsen 
en/of transferia

Invulling overige 
Cittaslow 

oplossingen
Project

Maart 2023 Vanaf November 2023 Vanaf November 2023 Vanaf November 2023

Participatie



Randvoorwaarden participatieproces
De randvoorwaarden die Team Heuvelland erkent voor een zorgvuldig participatieproces zijn:
• De omgeving als vertrekpunt: Team Heuvelland stelt de omgeving centraal en hanteert een 

doelgroepenbenadering en maatwerk bij inwoner-, overheids- en belangengroepparticipatie; 
• Betrouwbaar handelen door transparantie: Team Heuvelland is duidelijk en transparant over 

vastgestelde kaders en normen, rollen en verwachtingen. Zij doorloopt een zorgvuldig proces met 
een transparante belangenafweging. In de praktijk komt dit neer op het voeren van onafhankelijk 
integraal omgevingsmanagement, het afstemmen van informatiestromen en eenduidige 
woordvoering vanuit een overkoepelend verhaal met een kernboodschap.

• Continuïteit waarborgen door verankeren en organiseren van regie: Team Heuvelland voert 
regie op participatie en omgevingsmanagement voor de uitvoerende projecten. Zo voorkomt zij 
versnippering van activiteiten. Dit vraagt ook om integraal bestuurlijk commitment. 



Onderzoeklocaties mogelijke Cittaslow-oasen 
• Terhorst-Bergenhuizen 
• Vroelen-Ulvend-Schilberg 
• Terziet-Kuttingen-Camerig-Cottessen 
• Ingber-Stokhem-Keutenberg 
• Eijserheide-Trintelen-Mingersborg
• Elzet-Melleschet-Rott-Bommerig
• Maastrichterweg (vanaf Schilbergerweg naar Hoog Cruts) 
• Verkeersdrukte aanpakken: Trintelen t.b.v. rust en veiligheid: aanpak verkeerssituatie i.c.m. Voerendaal 

(Mingersborg) 
• Vijfsprong tussen Eys-Wahlwiller



Verkenning naar mogelijke regionale hubs, 
parkeerplaatsen en/of transferia
• Onderzoeken: realiseren parkeerplaatsen op knelpunten (strategische locaties) lokaal ingevuld –

mogelijk aanvullende locaties.
• Realiseren van goede parkeergelegenheid bij Natura 2000 gebieden, Gronsveld, Bemelen, Cadier en 

Keer, Noorbeek, inclusief goede bewegwijzering.
• Realiseren Transferium met goede faciliteiten – Eijsden en Cadier en Keer.
• Goed en veilig parkeren in Slenaken: goede bebording.
• Reguleren parkeerdruk buitengebied: onderzoek gereguleerd bermparkeren. 
• Reguleren parkeerdruk buitengebied: onderzoeken natuurtransferium.



Bijdrage lange termijn aan verkeersleefbaarheid

• Toekomstbestendig maken van het (o.a. hubs/transferia, 
parkeren, Cittaslow oases, fietspaden, wandelroutes etc.).

• Sturen op het gebruik van het mobiliteitsnetwerk voor 
verschillende modaliteiten. Ook wel spreiden en verleiden 
genoemd. (o.a. regioregie, bewegwijzering, gedragscampagnes). 

• Kansen duurzame alternatieven lange termijn promoten (o.a. 
deelmobiliteit, openbaar vervoer, elektrisch vervoer). 

• Rekening met elkaar te houden (o.a. gedragscampagnes).
• Lobby/stimulering van regels en handhaven (o.a. stiltezones, 

snelheidsnormen, geluidsnormen).
• Te meten en te evalueren (o.a. ruimtemonitor, parkeerdata, 

belevingsonderzoeken). 




