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Introductie
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Geniet u ook zo van het mooie Heuvelland?
Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te werken. We waarderen het landschap
en we willen ervan blijven genieten. We zijn trots op ons bijzonder stukje buitenland in eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit de
bocht en is het op sommige dagen en sommige plekken best druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren. De roep
voor een totaalaanpak van leefbaarheid, milieu en economische vitaliteit wordt luider.
In het voorjaar van 2020 heeft de roep voor een totaalaanpak geleid tot het aannemen van moties in de gemeenteraden van EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem en Vaals (de lijn-50-gemeenten). De moties geven opdracht voor het onderzoeken van de ervaren
overlast en het samenstellen van een maatregelenpakket voor een economisch vitale, duurzame en leefbare omgeving. Hoe zorgen
we ervoor dat het bonte pallet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders en automobilisten, maar ook bijvoorbeeld wandelaars,
mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat? Het hiervoor gestarte project kreeg dan ook die
naam: ‘Verantwoord op weg’.

Vragenlijst

Tussen 1 februari en 21 februari 2021 konden betrokkenen een vragenlijst invullen over eventueel ervaren verkeersoverlast. Zo’n 570 inwoners, dagrecreanten, ondernemers en
belangenorganisatie hebben hier gebruik van gemaakt. Daarvan hebben ongeveer 180 personen zich aangemeld voor participatie in projectgroepen en ongeveer 300 personen voor
deelname aan een online panel. Een mooi resultaat van betrokkenheid bij het Heuvelland. Waarvoor onze dank!
De enquête is in opdracht van de drie lijn-50-gemeenten uitgezet door programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar.

Rapportage

De rapportage is een weergave van de verzamelde informatie uit de vragenlijst, bestaande uit de resultaten van vijf gesloten vragen – van de achtergrond van respondenten (bewoner,
ondernemer, gebruiker (recreant), belangenorganisatie) tot deelname aan het participatiepanel en werkgroepen – en twee open vragen, die uitgebreide bijdragen hebben opgeleverd
van betrokkenen. Bij de open vragen werd in sommige gevallen veel tekst (tot wel 3.000 woorden) ingevuld, waarbij veelal zorgvuldig en genuanceerd werd aangegeven welke overlast
mensen ervaren en welke oplossingen ze daarvoor zien. Al deze bijdragen vormen waardevolle informatie voor het verdere verloop van het project. We sluiten dit rapport af met
Conclusies & Adviezen op pagina 19 en 20. De rapportage is eveneens in opdracht van de drie lijn-50-gemeenten gemaakt door programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar.

Vragenlijst
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Werving & respons
Werving & respons op vragenlijst

De informatie over het project en de oproep voor de vragenlijst zijn middels brieven, huis-aan-huisbladen, via e-mail en websites verspreid onder inwoners en ondernemers van
de drie lijn-50-gemeenten, gebruikers van het gebied (recreanten), media en gemeenteraden. De vragenlijst is in drieënhalve week door in totaal 569 mensen ingevuld, hetgeen
een mooi resultaat genoemd mag worden. Daarbij dienen twee opmerkingen te worden gemaakt:
• het is waarschijnlijk dat vooral mensen die overlast ervaren zich geroepen hebben gevoeld deel te nemen aan de enquête en dat dat in mindere mate zal gelden voor mensen
die geen overlast ervaren;
• om serieuze en genuanceerde input te krijgen, is ervoor gekozen om de vragenlijst niet anoniem in te kunnen vullen. Insturen kon slechts wanneer men ook NAW-gegevens
invulde. Door een enkeling is gemeld dat men zich hieraan stoorde en een enkeling heeft ‘fake’ NAW-gegevens ingevuld.

Website

Vanaf eind januari staat een webpagina ‘Verantwoord op weg’ online op de website
www.zuidlimburgbereikbaar.nl. Deze pagina heeft het doel om algemene informatie te geven
over het huidige project zoals de achtergrond en wat de doelen & beoogde resultaten zijn.
Tevens was het de landingspagina voor het invullen van de enquête.
De periode van eind januari tot 24 februari laat de volgende bezoekcijfers zien:
• Bezoek aan website 2.005 paginaweergaven:
o daarvan 1.552 aan de landingspagina ‘Verantwoord op weg’ met projectinfo;
o gemiddelde tijd op de pagina 1:02 min.
• Bezoek aan de pagina met de enquête/vragenformulier:
o 1.557 paginaweergaven, waarvan uniek 1.373;
o gemiddelde tijd op de pagina 6:56 min (door invullen van het vragenformulier);
o 42% van bezoekers heeft het formulier ook ingevuld (569 respondenten).
• Bedankpagina:
o na het invullen van het vragenformulier 588 paginaweergaven, waarvan uniek 580;
o dat komt overeen met het aantal ingevulde formulieren.
• Bezoek aan pagina ‘Doelen en Resultaten’:
o 160 paginaweergave, waarvan 148 unieke weergaven;
o gemiddelde tijd op de pagina 1:39 min.

Respons
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Respons per gemeente

Aantal respondenten
Beekdaelen
Bemmel
Brunssum
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Leusden
Maastricht
Meerssen
Roermond
Simpelveld
Sittard-Geleen
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Voeren
Voerendaal

Eindtotaal

In %
5
1
2
127
271
6
1
1
1
19
4
1
2
1
113
12
1
1

1%
0%
0%
22%
48%
1%
0%
0%
0%
3%
1%
0%
0%
0%
20%
2%
0%
0%

569 100%

De enquête is door 569 mensen ingevuld. Het taartdiagram (boven) laat zien dat van
het totaal van de respondenten 90% uit de drie lijn-50-gemeenten EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem of Vaals komt en de categorie ‘overig’ 10% van de
respondenten bevat. Voor de drie lijn-50-gemeenten geven de drie staafdiagrammen
(linksboven) de aantallen respondenten per woonplaats in die gemeenten weer. De
meeste respondenten komen uit de woonplaatsen Vaals, Wijlre, Mechelen en
Gulpen. De groene tabel links geeft de verdeling weer over álle gemeenten waaruit de
respondenten komen. Te zien is dat er respondenten zijn uit in totaal 18 gemeenten,
waarvan 15 in Zuid-Limburg, 2 elders in Nederland en 1 in België. In bijlage 1 op
pagina 21 is een kaartje toegevoegd met de geografische verdeling over alle
woonplaatsen in het gebied.

Vraag 1: Vink aan wat op u van toepassing is. U vult deze vragenlijst in als ...

Respons per doelgroep
Er is nadrukkelijk voor gekozen om de enquête uit te zetten onder alle relevante
doelgroepen (stakeholders). De respons daarop laat de volgende verdeling over deze
doelgroepen zien (diagram rechts): ruim ¾ van de respondenten heeft de enquête
ingevuld als ‘bewoner’, 13% als ‘ondernemer’ en 8% als ‘gebruiker’ van het gebied.
De diagrammen hieronder tonen de representatie van:
•
Bewoners per lijn-50-gemeente (420 respondenten, 76%)
•
Ondernemers per lijn 50-gemeente (75 respondenten, 13%)
•
Gebruikers (recreant) per gemeente van herkomst (43 respondenten, 8%): te zien is
dat de spreiding hier aanzienlijk groter is, maar dat de meeste gebruikers komen uit
Maastricht, Heerlen en Valkenburg.
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Overige doelgroepen:

Naast 2 respondenten namens
een Belangenorganisatie,
hebben 10 mensen aangegeven
de enquête met een andere
achtergrond te hebben
ingevuld, nl:
•
combi bewoner/ gebruiker
•
combi bewoner/
gebruiker/ondernemer/
belangenbehartiger
•
combi
buschauffeur/bewoner
/gebruiker
•
natuurbeschermer
•
schoolleider
•
voormalig bewoner, maar
er nog werkzaam
•
combi grondeigenaar/
gebruiker

Vraag 2: Hoe vaak ervaart u verkeersoverlast?
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Hoe vaak verkeersoverlast?
Top 5
Wijlre
Vaals
Gulpen
Mechelen
Vijlen

Gevraagd is hoe vaak mensen verkeeroverlast ervaren. De volgende percentages van het totaal aantal
respondenten geven aan overlast te ervaren (zie absolute aantallen in staafdiagram midden onder):
•
33% Erg vaak | 41% Regelmatig | 18% Wel eens | 8% Vrijwel nooit of Nooit
Geconcludeerd moet worden dat 92% van de 569 respondenten overlast ervaart en de meesten daarvan
‘Regelmatig’. De staafdiagram linksonder toont van de drie lijn-50-gemeenten, hoe deze verdeling
procentueel is. Het meest opvallende daaraan is dat in Gulpen-Wittem en Vaals mensen vaker ‘Erg vaak’
aangeven.

#
55
54
51
48
39

In absolute aantallen respondenten is in de tabel (rechtsonder) de Top 10 van woonplaatsen weergegeven
van de mensen die respectievelijk ‘Erg vaak’, ‘Regelmatig’ en ‘Wel eens’ overlast zeggen te ervaren. Erboven
is daarvan weer de Top 5 weergegeven, waarin duidelijk wordt dat met kleine verschillen de meeste
overlast ervaren wordt door mensen uit Wijlre, Vaals, Gulpen, Mechelen en Vijlen.

Hoe vaak ervaart u verkeersoverlast?
Erg vaak
185 Regelmatig
235 Wel eens
105
Wijlre
29 Vaals
26 Gulpen
13
Gulpen
21 Wijlre
18 Vaals
11
Mechelen 21 Gulpen
17 Maastricht
10
Vaals
17 Mechelen
17 Mechelen
10
Vijlen
17 Vijlen
14 Vijlen
8
Epen
8 Epen
12 Wijlre
8
Eys
7 Eys
12 Eijsden
5
Eijsden
6 Mheer
8 Cadier en Keer
4
Ingber
5 Sint Geertruid
8 Bemelen
3
Mheer
5 Cadier en Keer
7 Epen
3

250
200
150
100
50
0
Erg vaak

Regelmatig

Wel eens

Vrijwel nooit

Nooit

Vraag 3: Hoezeer ervaart u verkeersoverlast?

Hoezeer verkeersoverlast?
Ook de mate waarin men verkeersoverlast ervaart, is opgevraagd. De volgende percentages van het totaal
aantal respondenten geven aan overlast te ervaren (zie diagram rechts in absolute aantallen):
•
27% Zeer sterk | 47% Behoorlijk | 17% Een beetje | 9% Nauwelijks of niet.
Een conclusie hieruit is dat van de 92% respondenten die overlast ervaart, de grootste groep aangeeft dat
dit in ‘behoorlijke’ mate het geval is. De staafdiagram linksonder toont van de drie lijn-50-gemeenten, hoe
deze verdeling procentueel is. Hierin valt het meest op dat respondenten uit Gulpen-Wittem het vaakst
‘Zeer sterk’ overlast ervaren.
In de staafdiagram rechtsonder is voor de doelgroepen Bewoner, Ondernemer en Gebruiker (recreant) de
verdeling te zien tussen de antwoorden ‘Zeer sterk’, ‘Behoorlijk’, ‘Een beetje’, ‘Nauwelijks’ en ‘Niet’.
Bewoners antwoorden opvallend vaker ‘Zeer sterk’ (31%), Ondernemers (18%) en Gebruikers (9%).
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Vraag 4: Geef een zo concreet mogelijke omschrijving van de door u ervaren verkeersoverlast
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Omschrijving overlast
In een eerste open vraag is de respondenten gevraagd een zo
concreet mogelijke omschrijving te geven van de door hen
ervaren verkeersoverlast. In het algemeen kan worden
gesteld dat in hoge mate gebruik gemaakt is van de
gelegenheid de overlast te omschrijven en dat dit een grote
bron van informatie is.
Deze informatie is vooral kwalitatief: het leert ons welke
soort overlast men ervaart als bewoner, ondernemer of
gebruiker van het gebied of anderszins. De antwoorden
waaieren echter te veel uiteen om daaruit conclusies in
percentages per doelgroep te kunnen trekken.
Toch is een poging gedaan om alle opgegeven overlast te
kwantificeren naar zijn aard en onder te verdelen in
hoofdthema’s en subthema’s. Op deze en de volgende
pagina’s treft u hiervan een beperkte weergave aan.
Daarnaast wordt een beeld gegeven van de inhoudelijke
reacties bij deze vraag.
De opgehaalde informatie uit deze vraag kan worden gebruikt
in het verdere participatietraject, waarin met bewoners
ondernemers, recreanten en belangenbehartigers gestreefd
wordt naar het realiseren van begrip over en weer en een
gedragen pakket aan maatregelen.

Kwantificering naar hoofdthema’s

Kwantificering naar subthema’s :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Geluidsoverlast
Uitstoot / stank / fijnstof
Gedrag in verkeer
Gedrag hardrijden
Verkeersdrukte
Gevaarlijke situaties
Aantasting natuur
Evenement / toertocht
Groepsgedrag
Overig

Algemeen
Wandelaars
Wielrenners
Mountainbikers
Fietsers algemeen
E-bikes
Scooters en brommers

•
•
•
•
•
•
•

Motoren
Auto's
Ruiters
Logistiek - vrachtwagen
Logistiek - busjes
Landbouwvoertuigen
Parkeren

Ervaren verkeersoverlast
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Ervaren overlast per lijn-50-gemeente & doelgroep
Het staafdiagram rechtsboven en -onder geeft de procentuele verschillen
weer in de beleving van overlast naar hoofdthema’s tussen de drie lijn-50gemeenten. Zo is te zien dat bijvoorbeeld overlast door ‘Gedrag in
verkeer’ en ‘Gedrag hardrijders’ procentueel gezien vaker in EijsdenMargraten dan in Gulpen-Wittem en Vaals genoemd worden. Andersom
geldt voor ‘Verkeersdrukte’ dat het juist vaker in Vaals wordt genoemd.
Ook hier dient gezegd dat het belangrijk is de inhoud van de genoemde
reacties te lezen. Op deze en de volgende pagina’s is hiervan een aantal
highlights, opvallende aspecten uit de verdeling in subthema’s uitgelicht.
Natuurlijk verschilt de beleving van overlast tussen de doelgroepen. Zo is in
onderstaande diagram bijvoorbeeld te zien hoe Bewoners en Gebruikers
(recreanten) meer Geluidsoverlast ervaren en Ondernemers juist iets
meer ‘Groepsgedrag’ aanwijzen als bron van overlast.
Kaartje
Zie bijlagen 2 en 3
op pagina 22 en
23 voor twee
kaartjes met
geografische
weergave van vijf
veel genoemde
soorten overlast
en de mate
waarin deze
ervaren wordt.

Ervaren verkeersoverlast
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Ervaren overlast per woonplaats/dorpskern
Natuurlijk verschilt de beleving van overlast tussen de verschillende woonplaatsen. Mensen die bijvoorbeeld aan een druk gebruikte weg, fiets- of wandelroute wonen, laten in hun
respons op de enquête duidelijk hogere scores zien op bepaalde soorten overlast, dan bewoners op enige afstand daarvan. In de staafdiagram hieronder is voor de top 10 woonplaatsen
met het hoogste aantal respondenten (van Vaals met 63 respondenten tot Cadier en Keer met 16), weergegeven hoeveel procent van die respondenten een bepaalde soort overlast heeft
ingevuld. Opvallend hierin zijn bijvoorbeeld bewoners van Eys (20), waarvan 60% (12 dus) hebben aangegeven ‘Verkeersdrukte’ te ervaren. Voor Vaals is dat 49% (31 van de 93
respondenten). Van de inwoners van Wijlre (56) benoemt de helft (28) ‘Geluidsoverlast’ en uit Gulpen geeft slechts één van de 52 respondenten aan last te hebben van
‘Uitstoot/stank/fijnstof’, terwijl in Vijlen 21% dit benoemt (9 van de 42 respondenten). Tegelijkertijd is dit een goed voorbeeld van hoe de antwoorden ‘uitwaaieren’, hetgeen al snel te
kleine aantallen respondenten oplevert om er statistisch iets over te kunnen zeggen.

Highlights subthema’s ervaren verkeersoverlast
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Verdeling van enkele hoofdthema’s in subthema’s
Deze rapportage bevat geen volledige kwalitatieve beschrijving van de inhoudelijke respons van de ervaren overlast. Een snelle blik over de highlights uit de analyse, geeft echter
gemakkelijk de plekken aan waar het vergrootglas op gelegd dient te worden. Op deze pagina tonen we daarvan enkele voorbeelden.

Geluidsoverlast wordt met niet heel grote
verschillen per gemeente ervaren. Wel is
duidelijk dat het in het algemeen en in het
bijzonder van motoren, scooters/brommers,
auto’s en vliegtuigen afkomstig is.

Groepsgedrag, vooral wielrenners, waarbij vermeld moet
worden dat voor een behoorlijk deel ‘fietsers’ ook
aangemerkt moeten worden als ‘wielrenners’. Als daarnaast
gekeken wordt naar de mate waarin overlast wordt ervaren,
dan geldt voor het antwoord ‘Zeer sterk’ dat dit vooral bij
wielrenners en motoren het geval is.

In deze hoofdthema’s
zitten verschillen per
gemeente: in EijsdenMargraten is aanzienlijk
meer last van ‘Gedrag in
verkeer’, terwijl in Vaals
juist ‘Verkeersdrukte’
significant hoger scoort.

Opvallend is dat
‘Uitstoot/stank/fijnstof’
vrijwel alleen door de
belangenorganisaties
wordt genoemd.

Quotes
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Voorbeelden ervaren verkeersoverlast
Bewoner: ‘Wielrenners en mountainbikers, zowel
individueel als zeker in groepsverband beschouwen de
openbare weg als een wedstrijdparcours denken dat
normale gedrags- en verkeersregels voor hen niet gelden.’

Agrariër: ‘De werkende mens moet maar schuiven
voor de recreant. Het is de omgedraaide wereld.’

Bewoner: ‘Het aan de laars lappen
van verkeersregels is normaal.’

Ondernemer: ‘Ook de recreatieve/toeristische
belevingswaarden van de rustige, natuur- en
cultuurgerichte recreanten staan eveneens
onder druk. De kernwaarden van stiltegebieden
en de Cittaslowgedachten van de lijn-50gemeenten worden frequent met voeten (lees
door gemotoriseerd verkeer) getreden.’

Ondernemer: ‘Helaas leidt de toegenomen
verkeersdrukte tot geluidsoverlast. Het is
niet meer zo rustig als het was. Ons publiek
zijn de rustzoekers en natuurliefhebbers.
Wij hebben ook zelfs gehad dat bepaalde
gasten wegbleven, omdat ze het als
onprettig hadden ervaren.’

Bewoner: ‘… zware
landbouwverkeer dat
met zeer grote snelheid
over de Rijksweg rijdt
en naar mijn inziens
zeer gevaarlijk is.’

Bewoner: ‘Het begrip 'stiltegebied'
is in het Heuvelland gewoon een
lachertje, overal lawaai!’

Bewoner: ‘Klachten bij gemeente al 30 jaar bekend,
doch genegeerd. Economisch en politiek doel staat
hoger dan gezondheid en welzijn van burgers.’
Bewoner: ‘Maar we willen aan deze inventarisatie
toch ook nog andere aspecten toevoegen die een
directe relatie hebben met het verkeer en geluid,
zoals (fijn)stof, stank en andere aspecten met een
directe relatie naar gezondheid. Jammer dat jullie
dit niet hebben meegenomen in deze
inventarisatie - een gemis om een compleet beeld
te vormen van 'overlast' door verkeer.’

Vraag 5: Wat is volgens u een geschikte oplossing voor de door u ervaren verkeersoverlast?

Geschikte oplossingen

Een tweede open vraag was ‘Wat is volgens u een geschikte oplossing
voor de door u ervaren verkeersoverlast?’ Ook hier kan gesteld worden
dat erg uitgebreid ingegaan is op het verzoek met oplossingen te komen:
ook dit levert veel bruikbare informatie op.
Net zoals voor de beschreven ervaren overlast, geldt de informatie over
oplossingen als vooral kwalitatief: het levert kennis van de mogelijke
oplossingen in de ogen van bewoners, ondernemers, gebruikers en
bracheorganisaties.
Ook hier zijn genoemde oplossingen ingedeeld naar hun aard, in 7
hoofdthema’s en maar liefst 71 subthema’s (zie tabel hiernaast). Dit
maakt nog duidelijker dat de ‘uitwaaiering’ te groot is om er statistisch
iets over te kunnen zeggen.
Opnieuw treftBeperken
u op deze en de volgende pagina’s
een beperkte weergave
Bevorderen
Verbieden
aan
en
geldt
de
aanbeveling
om
de
inhoudelijke
reacties
te gebruiken in
OV
Groepsgrootte
Niet-e-voertuigen
Wandelen/fietsen
MTB routes
(Verhuur) niet-e-brommers/scooters
het participatietraject.

Stiltegebieden
Spreiding drukte
Gebruik bestaande fietspaden
Doorstroming
Duurzaamheid
Thuiswerken

Fietsen/crossen in natuur
Georganiseerde tourtochten
Evenementen
Snelheid
Aangeboden routes veranderen
Wielrenners/fietsers
Scooter (/verhuur)
Motoren
Old timers
Toegang wegen voor bep. doelgroepen
Recreatief verkeer
Geluid
Toerisme
Vliegverkeer
Vracht- en landbouwverkeer
Autoverkeer

Wandelen op rijbaan
Afsluiting gemotoriseerd verkeer
Afsluiting verkeer op tijden
Afsluiting Heuvelland bij drukte
Afsluiting motoren (op tijden)
Quads
Parkeren
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Bevorderen

Beperken

Verbieden

Handhaven

Inf

OV
Wandelen/fietsen
Stiltegebieden
Spreiding drukte
Gebruik bestaande fietspaden
Doorstroming
Duurzaamheid
Thuiswerken

Groepsgrootte
MTB routes
Fietsen/crossen in natuur
Georganiseerde tourtochten
Evenementen
Snelheid
Aangeboden routes veranderen
Wielrenners/fietsers
Scooter (/verhuur)
Motoren
Old timers
Toegang wegen voor bep. doelgroepen
Recreatief verkeer
Geluid
Toerisme
Vliegverkeer
Vracht- en landbouwverkeer
Autoverkeer

Niet-e-voertuigen
(Verhuur) niet-e-brommers/scooters
Wandelen op rijbaan
Afsluiting gemotoriseerd verkeer
Afsluiting verkeer op tijden
Afsluiting Heuvelland bij drukte
Afsluiting motoren (op tijden)
Quads
Parkeren

Algemeen
Snelheid
Geluid
Afgesloten wegen/paden
Gedrag - algemeen
Gedrag - wielrenners/MTB
Gedrag - fietsers
Parkeren

Om
Ve
Ve
Sn
Be
Wa
Wa
We
We
Wo
Pa
Be
Ov
Pru
Ru
Pu

Handhaven

Infra

Communicatie

Organisatie

Algemeen
Snelheid
Geluid
Afgesloten wegen/paden
Gedrag - algemeen
Gedrag - wielrenners/MTB
Gedrag - fietsers
Parkeren

Omleiden
Verkeerscirculatie
Verandering fietsroutes
Snelheidsmaatregelen
Betere fiets/wandelpaden
Wandel/fietspad gescheiden van rijbaan
Wandelpad gescheiden van fietsers/MTB
Wegen verbreden
Wegen versmallen
Woningen isoleren/aanpassen
Parkeervoorzieningen
Bebording
Oversteekplaatsen
Prullenbakken
Ruiterpaden
Putdeksels

Voorlichting
Gedragscampagne
Bewustmaking recreanten
Burgers betrekken
Betrekken horeca/toerisme
Verkeersregelaars
Acceptatie

Centraal meldpunt
Vergunningenstelsel aanpassen
Toerisme/bewoners evenwicht
Verandering wetgeving
Samenwerking gemeenten

Geschikte oplossingen

Oplossingen per lijn-50-gemeente & doelgroep

De staafdiagram linksboven toont aan dat er in de verdeling naar hoofdthema’s van de aangedragen oplossingen nauwelijks
verschillen te zien zijn tussen de drie lijn-50-gemeenten. Het laat wel zien – net als de diagrammen op de vorige pagina – dat
maatregelen in de categorieën ‘Beperken’, ‘Handhaven’ en ‘Infra’ het meeste worden genoemd, in alle gevallen door circa 40-50%
van de respondenten.
De liggende staafdiagram rechtsboven laat de verschillen zien in de aangedragen oplossingen door de verschillende doelgroepen.
Opgemerkt dient te worden dat het aantal respondenten vanuit ‘Belangenorganisaties’ en ‘Overig’ klein is (respectievelijk 8 en 10).
De meest opvallende verschillen zijn de volgende:
• Bewoners kiezen: 57% Beperken | 52% Handhaven | 44% Infra
• Gebruikers kiezen: 33% Beperken | 42% Handhaven | 21% Infra à en verder juist meer voor Bevorderen (23%)
• Ondernemers kiezen: 32% Beperken | 36% Handhaven | 36% Infra à en verder juist meer voor Communicatie (23%)
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Geschikte oplossingen
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Oplossingen per woonplaats/dorpskern
Ook de aangedragen oplossingen verschillen enigszins tussen de verschillende woonplaatsen. Onderstaande staafdiagram laat opnieuw voor de top 10 woonplaatsen met het hoogste
aantal respondenten (van Vaals met 63 respondenten tot Cadier en Keer met 16), zien hoeveel procent van die respondenten een bepaalde oplossing heeft aangedragen. Hoewel de
verschillen niet groot zijn, zijn enkele opvallende aspecten hierin dat respondenten uit Mechelen, Vijlen, Epen en Eys de meeste oplossingen onder de noemer ‘Beperken’ aandragen.
‘Handhaven’ het meest genoemd wordt door respondenten uit Vijlen, Epen, Eys en Cadier en Keer. Bij ‘Infra’ het de woonplaatsen Wijlre, Mechelen, Gulpen en Eijsden zijn met de
hoogste percentages. ‘Verbieden’ relatief het meest genoemd wordt vanuit Mechelen, Cadier en Keer en Eys. En tenslotte dat respondenten uit Vijlen het meest op het spoor
‘Bevorderen’ zitten. Ook hier geldt echter de disclaimer dat het laat zien hoe de antwoorden ‘uitwaaieren’ en dat het al snel te kleine aantallen respondenten oplevert om er statistisch
iets over te kunnen zeggen.

Highlights subthema’s geschikte oplossingen
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Verdeling van enkele hoofdthema’s in subthema’s
Deze rapportage bevat – net zoals voor de ervaren overlast – geen volledige kwalitatieve beschrijving van de inhoudelijke respons van de aangedragen oplossingen. Een snelle blik over
de highlights uit de analyse, geeft echter gemakkelijk de plekken aan waar het vergrootglas opgelegd dient te worden. Op deze pagina tonen we daarvan opnieuw enkele voorbeelden.
‘Verbieden’
wordt
duidelijk het
meest door
Bewoners
genoemd,
behalve bij het
‘Afsluiten
voor motoren
(op tijden)’,
hetgeen juist
bij Gebruikers
de voorkeur
heeft.

‘Handhaven’ wordt het meest ‘Algemeen’ benoemd
en daarna specifiek op ‘Snelheid’ en ‘Geluid’.
‘Algemeen’ gebeurt dat het meest door Bewoners,
vervolgens Gebruikers en Ondernemers. Op
‘Snelheid’ noemen de Gebruikers dat minder. En op
‘Geluid’ hebben vooral Bewoners wensen.

Hoewel de
verschillen in
percentages klein
zijn, dragen
respondenten uit
EijsdenMargraten en
Gulpen-Wittem
vooral
‘Voorlichting’ en
‘Gedragscampagne’ aan en
zitten mensen uit
Vaals meer op de
termen
‘Bewustmaking
recreanten’ en
‘Acceptatie’.

Quotes
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Voorbeelden aangedragen oplossingen
Respondent ´Anders´: ‘Ik mis de toeristische sector als
partner in de lijst van deelnemende partners…
Gedragsverandering en rekening houden met elkaar lijkt
niet meer zo gewoon te zijn, maar zou wel leuk zijn!’

Ondernemer: ‘Het gedrag van weggebruikers is soms ongepast, hierbij
denk ik met name aan grotere groepen scootergebruikers (benzine).´

Bewoner: ‘Middenstroken aanleggen of een
stoplicht zoals het plan is in Wahlwiller.’

Bewoner: ‘Handhaving,
maar dan ook écht!’

Bewoner: ‘Ik zie nergens publiciteit🙄🙄’
Bewoner: ‘Minder
vergunningen verlenen voor
commerciële wedstrijden. ’
Bewoner: ‘In de Eifel mogen motoren niet
meer in het weekend komen rijden.
Dat zou hier ook een zegen zijn. Eindelijk
weer eens buiten kunnen zitten bij goed weer
in het weekend zonder herrie en stank.’

Agrariër: ‘Maak de recreant duidelijk dat er ook nog mensen
zijn die hier aan het werk zijn. Wij zijn immers de creëerders
en onderhouders van het mooie Limburgse landschap.’

Bewoner: ‘Bij extreme drukte toegangswegen
afsluiten voor niet bewoners.’

Vraag 6 & 7: Wilt u deelnemen aan het (digitale) participatiepanel resp. (digitale) werkgroep?

Deelname aan participatiepanel en/of werkgroep
Respondenten zijn tenslotte uitgenodigd mee te
denken en mee te doen in het vervolgtraject om tot
gedragen oplossingen te komen voor ervaren
overlast. Separaat is gevraagd of men wil deelnemen
aan:
• een participatiepanel, waarin we mensen vaker
digitaal kunnen bevragen;
• een of meerdere werkgroep(en), met deelnemers
vanuit verschillende stakeholders/betrokkenen
(bewoners, ondernemers, recreanten,
belangenorganisaties e.d.). Zo’n werkgroep
(grootte nader te bepalen) komt in de komende
tijd mogelijk enkele keren fysiek bijeen (mits de
coronamaatregelen dit toestaan, anders digitaal)
om gezamenlijk tot oplossingen te komen.
De reacties hierop zijn zeer bemoedigend:
• maar liefst 53% – dat zijn 301 respondenten – wil
deelnemen het (digitale) participatiepanel;
• en 32% – 180 respondenten – zijn bereid mee te
doen in een (digitale) werkgroep.
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Conclusies & Adviezen

Conclusies
Onderstaand sommen we graag eerst enkele relevante conclusies op, waarop de adviezen op de volgende pagina zijn gebaseerd:
•
•
•

•

•

•
•
•

Werving voor website en enquête heeft 2.005 weergaven van de landingspagina opgeleverd, waarvan 1.557 aan de pagina met de vragenlijst, hetgeen 1.373 unieke
bezoekers betrof. 42% daarvan heeft de vragenlijst ingevuld: een goed bereik binnen het korte tijdsbestek van drieënhalve week.
Van de respondenten komt 90% uit de drie lijn-50-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem of Vaals.
76% heeft de vragenlijst ingevuld vanuit de hoedanigheid als Bewoner (13% Ondernemer, 8% Gebruiker (recreant). Let wel:
o
Bewoners zijn óók gebruikers. 68% van de bezoekers van onze natuurgebieden zijn inwoners (cijfer van vóór corona, bron Visit Zuid-Limburg).
o
Het is waarschijnlijk dat vooral mensen die overlast ervaren zich geroepen hebben gevoeld deel te nemen aan de enquête.
Van de 569 respondenten ervaart 92% overlast, waarvan 33% ‘Erg vaak’, 41% ‘Regelmatig’ en 18% ‘Wel eens’. Ook hierbij enkele opmerkingen:
o
Bewoners (76%) hebben meer belang bij het invullen van de vragenlijst omdat zij “de last” hebben. Gezien hun aandeel in de bezoekersaantallen, is het denkbaar dat
‘veroorzakers’ van overlast deels ook uit de doelgroep Bewoners zelf komen.
o
Bijna iedereen ervaart wel eens overlast. Er is in de enquête geen ‘normaal’ vastgelegd en de afwijkingen op ‘normaal’ zijn dus ook niet gemeten. De cijfers uit de
enquête zijn indicatief.
Er is door de respondenten in hoge mate gebruik gemaakt van de gelegenheid de overlast te omschrijven. De respons laat zich vooral kwalitatief en minder kwantitatief
weergeven, aangezien de antwoorden enorm ‘uitwaaieren’, waarbij het al snel om te kleine aantallen respondenten gaat om er statistisch iets over te kunnen zeggen. De
respons is een grote bron van kwalitatieve informatie.
Hetzelfde geldt voor de door de respondenten aangedragen oplossingen: deze zijn een grote bron van ideeën en meningen over hoe de problematiek aan te pakken is.
De activiteiten uit deze opdracht zijn een essentiële voorbereiding geweest voor de volgende fasen van het project Verantwoord op weg. Maar niet alleen dat: de aan
stakeholders gevraagde betrokkenheid legt óók een verantwoordelijkheid bij de lijn-50-gemeenten om die getoonde betrokkenheid serieus te nemen in de vervolgfase(n).
De reacties op de uitnodiging om ‘mee te denken en mee te doen in het vervolgtraject om tot gedragen oplossingen te komen voor ervaren overlast’ zijn zeer
bemoedigend: maar liefst 53% – dat zijn 301 respondenten – wil deelnemen het (digitale) participatiepanel en 32% – 180 respondenten – zijn bereid mee te doen in een
(digitale) werkgroep.
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Adviezen
Betrekken stakeholders
De werkwijze van het project Verantwoord op weg is een doel op zich, het proces zelf wordt gezien als onderdeel van het
resultaat. Daaruit komen de volgende adviezen:
•
Er zijn met deze enquête en de publiciteit er omheen verwachtingen gewekt en er is daarmee een verantwoordelijkheid
aangegaan. Doe aan verwachtingsmanagement. Koppel daarom actief terug naar respondenten over de resultaten van de
enquête en de vervolgstappen.
•
Wees nog wat specifieker naar mensen die aangaven aan een (digitaal) participatiepanel te willen deelnemen: maak een
opzet van hoe dat vervolgtraject eruit ziet en informeer hen daarover rechtstreeks via de daartoe opgegeven e-mailadressen.
•
En doe dit nog specifieker naar mensen die willen deelnemen aan (digitale) werkgroepen: zet op korte termijn de werkwijze
op, leg deze uit, tegelijk met de terugkoppeling over de enquête en een uitnodiging voor het participatietraject.

Lees inhoudelijke input
Zoals gezegd zijn de bijdragen van respondenten
over de aard van de ervaren overlast en de
aangedragen oplossingen zéér uitgebreid. Ondanks
dat ze zijn gerubriceerd, adviseren we de stuurgroep
de inhoudelijke input – de brongegevens – ook
werkelijk te lezen voor een genuanceerd beeld en
mogelijk een aantal parallelle acties door een
bepaalde gemeente.

Vervolgtraject werkgroepen
De informatie uit deze vragenlijst is een essentiële voorbereiding geweest voor de verdere aanpak. Besloten is om in vier parallelle werkgroepen een participatietraject in de gaan. Elke
werkgroep heeft een grootte van 20 personen, bestaande uit 15 bewoners en verder enkele ondernemers, gebruikers (recreanten) en belangenbehartigers. Samen vormt dit steeds een
goede afspiegeling van de respons. Het is praktisch niet uitvoerbaar om alle 180 aangemelde personen te betrekken. Een representatie daarvan door 80 mensen is goed uit te leggen. Wees
echter zorgvuldig in de communicatie hierover, óók naar de personen die uiteindelijk niet worden uitgenodigd. Vergeet tenslotte niet ook de groeperingen (fietsers, motorrijders) die zich al
eerder hebben aangediend om mee te willen doen hierbij. Werk met twee rondes. In de eerste ronde wordt duiding gegeven van de problematiek en de oplossingen uit de respons van de
enquête. De tweede ronde is een inhoudelijke sessies om te komen tot door de respondenten gedragen oplossingen. En tenslotte een plenaire (digitale) bijeenkomst voor een
terugkoppeling over álle werkgroepen om de juiste verwachtingen te schetsen richting advies aan de gemeenteraad en de werkelijke uitvoering.
Leg verbinding met de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg
We adviseren het project Verantwoord op weg te verbinden
aan (de doelen van) de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. De
drie Zuid-Limburgse RMO’s (Regionale
Mobiliteitsoverleggen, met daarin Provincie en gemeenten)
trachten tot goede regionale afstemming en samenwerking
te komen. Hiervan kan Verantwoord op weg profijt hebben.

Bouw zorgvuldig aan een basis communicatieverhaal
Gedurende het project hebben we gemerkt dat onder druk van korte-termijn-acties snel gehandeld wordt op communicatie.
Met klem adviseren we om éérst een basis communicatieverhaal te bouwen: een goede uitleg komt (net als vertrouwen) te
voet en gaat te paard. Bewaak zorgvuldig het imago van Zuid-Limburg als aantrekkelijk woon-, werk- en recreëergebied:
produceer tekst- en fotomateriaal waarop kan worden teruggevallen, waar naar kan worden gelinkt bij volgende publicaties.
Creëer herkenbaarheid. En breng zo de inhoud en acties op één lijn!

Bijlagen
Zie pagina’s 22-24
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Bijlage 1

Respons per woongebied
Kaartje
In dit kaartje is de
geografische verdeling
van de respons op de
enquête uitgebeeld.
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Bijlage 2

Veelgenoemde overlast
Kaartje
Dit kaartje met de omtrek van de drie lijn-50gemeenten geeft van vijf veel genoemde
soorten overlast het aantal keer dat het in de
open vraag 4 omschreven is.
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Bijlage 3

Verschillen ervaren overlast lijn-50-gemeente

Kaartje
Dit kaartje laat enkele verschillen tussen
de drie lijn-50-gemeenten zien: de
icoontjes voor ‘Gedrag hardrijders’,
‘Gedrag in verkeer’ en ‘Verkeersdrukte’
verschillen met name in grootte, hetgeen
weergeeft dat deze vaker in de éne dan in
de andere gemeente genoemd zijn.

