
Lijn 50-gemeenten
Participatietraject: eerste bijeenkomst werkgroepen van 12, 13, 14, 15 april 2021
Let op: De gele arceringen zijn aanvullingen per werkgroep of wijzigingen in de presentatie.



• 3 maart Resultaten enquête in Stuurgroep
• 11 maart Uitgewerkt voorstel
• 24 maart GO (met zelfde opleverdatum)
• ‘Gedragen’ maatregelenpakket:

• Tot 1 juli – mede opstellen Implementatieplan
• Erna evt. maandelijks

Tussenstand:
• Enorm beladen dossier onder tijdsdruk à voelbaar
• ‘Samen’ en toch ook beetje ‘op afstand’ à niet organisch gegroeid

Opdracht Fase 2



Ron Bissels Marc Houben

Hosts

Welkom
Welkom namens 
gemeenten:

• Daniëlla Maschino –
Vaals, projectleider 
Verantwoord op weg

• Lizet Rietjens – Gulpen-
Wittem, deelnemer 
projectteam        
Verantwoord op weg

• Joep Mertens – Eijsden-
Margraten, deelnemer 
projectteam Verantwoord 
op weg



Inleiding

Praktische afspraken digitale meeting in Teams

We gebruiken Powerpoint & evt. MentimeterMicrofoon uit, tenzij …

Steek handje op 

2e deel graag mét elkaar

Niet ideaal, veel info, scherm delen

Beeld standaard 7 mensen

Camera aan 
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Hulp nodig?

Technische hulp nodig?
à Bv Teams/Mentimeter
à Jürgen Geraets
à 06-14209020
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Agenda
• Welkom 5min
• Aanleiding & doel 5min
• Belang & Procesplanning 10min
• Voorstelronde 30min

• Uitkomsten enquête 10min
• In gesprek 25min
• Consensus/totaalbeeld 25min

• Doorkijk naar bijeenkomst 2 10min
• Afsluiting
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Stuurgroep

Burgemeester Wethouder Wethouder
Akkermans Last Kompier

Inleiding

Welkom namens de 
gemeenten:
• Daniëlla Maschino –

Vaals
• Lizet Rietjens –

Gulpen-Wittem
• Joep Mertens –

Eijsden-Margraten



Aanleiding:
• Moties in 3 gemeenteraden Lijn 50-gemeenten
• Onderzoek naar ervaren overlast toeristisch verkeer in het 

heuvelland
• Participatietraject met bewoners, ondernemers, recreanten, 

belangenbehartigers:
o Enquête
o Werkgroepen

Aanleiding & doel 
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Doel:
• Begrip voor elkaars beleving/ervaring
• Komen tot gedragen maatregelen
• Aan te bieden aan 3 gemeenteraden

Artikel over sneeuwdrukte in Vaals is na eerste bijeenkomst 

vervangen door een publicatie uit Binnenlands Bestuur over 

Citaslow gemeenten. Deze insteek past beter bij te maken 

duurzame keuzes. Sneeuwdrukte is meer een ad-hoc plaatje.



• Leefbaarheid

• Natuur en Landschap 

• Economische vitaliteit 

• Toerisme

• Veiligheid

2Inleiding

‘De roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, milieu 
en economische vitaliteit wordt luider.’

Belang



Procesplanning

Besluitvorming 
implementatie-

plan met 
maatregelen-
pakket door 3 

gemeenteraden



Tijdens de werkgroepen zelf zijn 
persoonsnamen genoemd van 
inwoners en ondernemers. In het 
kader van privacy zijn deze hier 
verwijderd.

Kaartje
Geografische verdeling respons

Inleiding

Werkgroepen



Agrarisch
• Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
• Cumela Nederland (brancheorganisatie voor 

ondernemers in groen, grond en infra)

Burgerparticipatie
• Bewonersadviesgroep Gulpen – Wittem 

(mobiliteitsplan Gulpen-Wittem)
• Bewonersvereniging Holset
• Kernoverleg Wijlre (Bewonersnetwerk Wielder)

Ondernemen
• Visit Zuid-Limburg
• Maastricht Marketing
• HISWA-RECRON 
• Stichting Het Bergdorpje (samenwerkingsverband van 

groep ondernemers uit Vijlen)
• Lionsclub Wittem Neubourg

Natuurbehoud
• Stichting Natuurlijk Geuldal
• Vereniging Tot Natuurbehoud Cadier en Keer (VTN)
• Erfgoedvereniging Bond Heemschut
• Nederlandse Federatie Omgevingslawaai 

Motorvoertuigen (NEFOM) (landelijke koepel van 71 
bewonersgroepen uit elf provincies die zich inzet voor 
het beperken van omgevingslawaai door 
motorvoertuigen – opgericht juli 2020)

Wielersport
• Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg 

(MOZL)
• Expertmeeting Fietsdrukte en -veiligheid (gezamenlijk 

initiatief van Mountainbike Ontwikkeling Zuid-
Limburg en Limburg Cycling)

• Stichting Limburg Cycling (wielersport: sportief, 
maatschappelijke en economisch sterker maken)

• HersenStrijd (fonds voor een beter herstel na ernstig 
hersenletsel)

Belangenorganisaties die mee doen, zijn:



Maximaal 1,5 minuut 

Vertel ons:

1. Wie ben je?

2. Wat is je belangrijkste doel?             
(waarom doe je mee?)

3. Wat is voor jou het ideale Heuvelland?

Inleiding

Voorstelronde



Inhoud

Resultaten enquête



• 569 respondenten
• 90% uit de drie Lijn 50-gemeenten Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem of Vaals
• meeste respondenten uit woonplaatsen Vaals, Wijlre, 

Mechelen en Gulpen
• respondenten uit in totaal 18 gemeenten, waarvan 15 in Zuid-

Limburg

Respons per gemeente

Respons 4

Aantal respondenten In %
Beekdaelen 5 1%
Bemmel 1 0%
Brunssum 2 0%
Eijsden-Margraten 127 22%
Gulpen-Wittem 271 48%
Heerlen 6 1%
Kerkrade 1 0%
Landgraaf 1 0%
Leusden 1 0%
Maastricht 19 3%
Meerssen 4 1%
Roermond 1 0%
Simpelveld 2 0%
Sittard-Geleen 1 0%
Vaals 113 20%
Valkenburg aan de Geul 12 2%
Voeren 1 0%
Voerendaal 1 0%

Eindtotaal 569 100%



Respons per doelgroep

• Bewoners 420 respondenten (76%)
• Ondernemers 75 respondenten (13%)
• Gebruikers (recreant) 43 respondenten (8%)
• Zie verdeling over Lijn 50-gemeenten
• Spreiding onder Gebruikers is groter: meeste uit Maastricht, 

Heerlen en Valkenburg

Vraag 1. Vink aan wat op u van toepassing is. U vult deze vragenlijst in als: 5



Hoe vaak verkeersoverlast?

0

50

100

150

200

250

Erg vaak Regelmatig Wel  eens Vrijwel nooit Nooit

Hoe vaak ervaart u verkeersoverlast?

Overlast wordt ervaren:
• 33% Erg vaak | 41% Regelmatig | 18% Wel eens | 8% Vrijwel nooit of Nooit
• 92% van de 569 respondenten ervaart overlast en de meesten daarvan 

‘Regelmatig’
• meest opvallende: in Gulpen-Wittem en Vaals mensen méér ‘Erg vaak’

Vraag 2. Hoe vaak ervaart u verkeersoverlast?  6



Hoezeer verkeersoverlast?
De mate waarin men verkeersoverlast ervaart:
• 27% Zeer sterk | 47% Behoorlijk | 17% Een beetje | 9% Nauwelijks of niet
• grootste groep in ‘Behoorlijke’ mate 
• in Gulpen-Wittem ervaren mensen het vaakst ‘Zeer sterk’ overlast

Verdeling doelgroepen:
• Bewoners antwoorden opvallend vaker ‘Zeer sterk’ (31%) dan Ondernemers 

(18%) en Gebruikers (9%).

Vraag 3. Hoezeer ervaart u verkeersoverlast?  7



Deelname aan participatiepanel en/of werkgroep
Respondenten zijn uitgenodigd mee te 
denken en mee te doen in dit 
vervolgtraject middels deelname aan:
• een participatiepanel à mensen 

vaker digitaal bevragen;
• een of meerdere werkgroep(en), 

voor begrip voor elkaars 
ervaring/beleving en om gezamenlijk 
tot oplossingen te komen.

De reacties stemden ons positief:
• maar liefst 53% – 301 respondenten 

– wil deelnemen het (digitale) 
participatiepanel

• en 32% – 180 respondenten – zijn 
bereid mee te doen in een (digitale) 
werkgroep.

Vraag 6 & 7. Wilt u deelnemen aan het (digitale) participatiepanel resp. (digitale) werkgroep?   18



Omschrijving overlast
• zo concreet mogelijke omschrijving à tot 

wel 3.000 woorden
• in hoge mate gebruik gemaakt
• grote bron van informatie is

Deze informatie is:
• vooral kwalitatief: lezing ervan leert welke 

soort overlast men ervaart 
• minder kwantitatief: waaiert uit, al snel te 

kleine aantallen om er statistisch iets over 
te kunnen zeggen.

Toch een poging:
• te kwantificeren naar aard, in hoofdthema’s 

en subthema’s
• maar de inhoudelijke reacties geven pas 

een goed beeld

Kwantificering naar hoofdthema’s
Alle geleverde input is ingedeeld naar de 
volgende gecreëerde hoofdthema’s:
• Geluidsoverlast
• Uitstoot / stank / fijnstof
• Gedrag in verkeer
• Gedrag hardrijden
• Verkeersdrukte
• Gevaarlijke situaties
• Aantasting natuur
• Evenement / toertocht
• Groepsgedrag
• Overig

Kwantificering naar subthema’s
De input per hoofdthema is vervolgens onderverdeeld 
naar een aantal relevante subthema’s:

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

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

Vraag 4. Geef een zo concreet mogelijke omschrijving van de door u ervaren verkeersoverlast   8

Categorieën door 
respondenten



Ervaren overlast per Lijn 50-gemeente & doelgroep
Verschillen in beleving overlast tussen Lijn 50-gemeenten:
• overlast door ‘Gedrag in verkeer’ en ´Gedrag 

hardrijders´ in % vaker in Eijsden-Margraten dan in 
Gulpen-Wittem en Vaals

• ‘Verkeersdrukte’ juist vaker in Vaals
Natuurlijk verschilt de beleving van overlast tussen de 
doelgroepen:
• Bewoners en Gebruikers (recreanten) ervaren meer 

Geluidsoverlast
• Ondernemers zien juist meer ‘Groepsgedrag’ als bron

Ervaren verkeersoverlast 9



Verdeling van enkele Hoofdthema’s in subthema’s
• Teveel om volledig te zijn
• Enkele voorbeelden

• Groepsgedrag, vooral wielrenners (en
‘fietsers’)

• ‘Zeer sterk’ vooral bij wielrenners en 
motoren

Verschillen in 
Hoofdthema’s
• in Eijsden-

Margraten meer 
last van Gedrag 
in verkeer

• Vaals juist
Verkeersdrukte
significant hoger

Opvallend:
• Uitstoot/stank/ 

fijnstof vrijwel alleen 
door 
Belangenorganisaties
genoemd.

• Geluidsoverlast geen 
grote verschillen

• Het meest van Motoren, 
Scooters/brommers, Auto’s 
en Vliegtuigen afkomstig 

Highlights subthema’s ervaren verkeersoverlast 11



Ervaren verkeersoverlast

Quotes

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

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.’

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-50-
gemeenten worden frequent met voeten (lees 
door gemotoriseerd verkeer) getreden.’

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

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.’

Bewoner: ‘Klachten bij gemeente al 30 jaar bekend, 
doch genegeerd. Economisch en politiek doel staat 
hoger dan gezondheid en welzijn van burgers’

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

Bewoner: ‘wielrenners en mountainbikers, zowel 
individueel als zeker in groepsverband beschouwen de 
openbare weg als een wedstrijd parcours denken dat 
normale gedrags- en verkeersregels voor hen niet gelden.’

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

12



Inhoud

In gesprek 
Mentimeter is alléén gebruikt bij de werkgroep op 12 
april om reacties te stimuleren.

• We beantwoorden 5 vragen
• Gelegenheid om elkaar aan te vullen
• Code 1047 1113

• App om snel mening op te halen
• Resultaat direct zichtbaar

Pak uw smartphone Of in browser



Wie en waar - verkeersdrukte?

1 2 Wie ervaart de meeste verkeersdrukte?
Welke gemeente ervaart    
de meeste verkeersdrukte?

?

Inhoud



Wie – geluidsoverlast van motoren?

3
Wie ervaart het minst geluidsoverlast van motoren?

?

Inhoud



Wie en waar – hardrijden & gedrag in verkeer?

4 5

Van welke verkeers-deelnemersgroep         
ervaren we de meeste last van gedrag in verkeer?

Welke gemeente heeft 
meeste last van hardrijders?

?

Inhoud



Geldt voor heel het Heuvelland Speelt sterk lokaal 

Beperkte 
overlast

Inhoud

In gesprek – uitkomsten enquête
Hoge mate 
van  
overlast

Legenda:

Vaak

Regelmatig

Weinig

(Deze matrix zijn we 
gezamenlijk gaan 
aanvullen/corrigeren n.a.v. de 
ingevulde versie met de 
uitkomsten uit de enquête op 
volgende sheet)



Geldt voor heel het Heuvelland Speelt sterk lokaal 

Beperkte 
overlast

Legenda:

Vaak

Regelmatig

Weinig

Inhoud

Hoge mate 
van  
overlast

92% 
Verkeersdrukte
39% zeer sterke 

mate
Met name Vaals! 

57% 
gedrag in 
verkeer 

Behoorlijke 
mate 

42% 
hard 

rijders 
38 % sterke 

mate

Komt beduidend 
meer voor in E-M

22% 
uitstoot 

11 % 
sterk 

29% 
gevaarlijke 

situaties  
12% vaak

13%  
aantast 
natuur 
11 % 
sterk

28% 
tourtoch-

ten
23% 
sterk

Komt meer voor in E-M
27% 

groeps-
gedrag
23% 

sterk

63% 
Geluids-
overlast 
60% zeer 

sterk / 
behoorlijk 

mate 

Bewoners

Ondernemers

Gebruikers

Belangen-
organisaties

In gesprek



4 ‘foto’s’



Resultaat

Afsluiting 3

• Veel gedaan!
• Daarmee is het nog niet af
• Ontzettend bedankt voor uw tijd 

en betrokkenheid



Vervolg

Afsluiting 3

• Deze week 1e ronde van  4 bijeenkomsten – 4 werkgroepen
• Voorbereiding 2e ronde
• Over 2 weken 2e bijeenkomst deze werkgroep
• Vervolgens een plenaire bijeenkomst met alle 4 werkgroepen
• Streven naar Akte

o Aan te bieden aan Gemeenteraden



Blijf het volgen

Afsluiting 3

• Website 
www.zuidlimburgbereikbaar.nl
/verantwoordopweg

• Deze presentatie
• Terugblik van de eerste vier

werkgroepen
• Nieuwsbrief
• Panel

http://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg


Doorkijk 2e ronde

Afsluiting 3

• Deze week: uitnodiging met huiswerk (mail/Mentimeter)
• Samenvatting 1e ronde 4 werkgroepen
• Reeds gegenereerde mogelijke maatregelen
• Bestaande beleidsuitgangspunten: Cittaslow, Visie 

Vrijetijdseconomie 2030
• Input uit online panel (Mentimeter)
• Werksessie met concrete keuzes voor aantal (10?) van de grootste 

issues

• In 9e sessie over enkele weken
• Toetsen totaalbeeld
• Streven opstellen ‘Akte’ namens participatiegroepen

Plenaire terugkoppeling



Hartelijk dank
Graag tot over twee weken


