
Lijn 50-gemeenten
Participatietraject: tweede bijeenkomsten werkgroepen op 26, 27, 29, 30 april 2021
Let op: De gele arceringen zijn aanvullingen per werkgroep of wijziging in de presentatie. 



Ron Bissels Marc Houben

Hosts

Welkom
Welkom namens de 
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 PowerpointMicrofoon uit, tenzij …

Steek handje op 

2e deel graag mét elkaar

Niet ideaal, veel info, scherm delen

Beeld standaard 7 mensen

Camera aan 

Hulp nodig?
→ Jürgen Geraets 06-14209020
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Agenda

• Welkom 19:00u – 5min
• Terugblik 1e ronde 19:05u – 10min
• Voorbereiding 2e ronde 19:15u – 5min
• Bevraging Werkgroepen & Panel 19:20u – 5min

• Opgehaalde maatregelen 19:25u – 30min
• Referentie/afwegingskader 19:55u – 20min
• Pilots 20:15u – 35min

• Vervolg 20:50u – 10min
• Afsluiting 21:00u
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Terugblik 1e ronde

Terugblik



Opmerkingen:
• Kleine verschillen/nuances
• Referentiekader
• Tips voor vervolg
• Hoofdlijnen wel gedragen beeld



16 mails – (grote betrokkenheid

van deelnemers & pers)

Terugblik

• Ieder heeft mail retour ontvangen of is gebeld
• Complimenten & kritische noten

o Reeds rijen oplossingen
o Definitie overlast
o Geluidsoverlast vooral door onbewuste dagrecreanten
o Mis vliegtuiglawaai in 'foto’
o Suggestie 2e sessie met stellingen
o Term overlast pas op
o Materie is complex
o Spanningsboog belanghebbenden
o Te weinig diepte
o Denken in mogelijkheden
o Lukt dit wel in 2 sessies?
o Doel & representativiteit enquête
o Vertegenwoordiging en verhouding werkgroepen
o Hoe contact subgroepjes?
o 2e sessie zelfde werkgroepjes - vooraf info

o Gaat iedereen nou via de media roeptoeteren? --> artikel
o Suggestie term Verkeersleefbaarheid
o Stel Bewoners Advies Groepen in
o Baseer op (bestaand) visie/beleid en richt op lange termijn
o Maak referentiekader
o Ontwikkelingen nu ongecontroleerd
o Eerdere onderzoeken, geen gelijke beelden/referentie --> 

verstrek die info
o Gemeenschappelijk versus lokaal en generiek versus specifiek
o Vervolg --> maak meerjarenplan met P&C-cyclus
o Vraagt durf van gemeenteraden gericht te kiezen
o We helpen graag mee



Verwoord in Terugblik
Op website

Terugblik

Overigens mbt website:
• Transparantie → Volledig
• Meest gestelde vragen



Abstract & concreet

Visie/beleid = onderlegger

Beleving = subjectief
Niet één probleem

Meerdere rollen

Vooral samen

Terugblik



Voorbereiding 2e ronde

Mail Werkgroepen



• Op verzoek
• In materie thuis geraken
• Voorbereiding op afwegingskader

Bevraging – Werkgroepen         & Panel



Bevraging
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Bevraging Werkgroepen | Panel
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Bevraging

Bevraging Werkgroepen | Panel

=



Inhoud

We hebben reeds flink wat opgehaald:
• Uit enquête → 569 inhoudelijke reacties !
• Uit 1e ronde sessies en de 16 mails van deelnemers erná
• Aangedragen aan gemeenten
• Werkgroep met Politie, Staatsbosbeheer, Provincie etc.

o Geeltjessessie
o Werkgroep quick wins

Opgehaalde maatregelen

In deze sessie:
• Wat leverde dat op?
• Reflectie



7 typen maatregelen
1. Beperken
2. Handhaven
3. Infrastructuur
4. Verbieden
5. Communicatie
6. Bevorderen
7. Organisatie

Vraag 5 uit enquête

Inhoud



Quotes geschikte oplossingen

Quotes

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

Bewoner: ‘Handhaving, 
maar dan ook écht!’

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: ‘Ik zie nergens publiciteit🙄🙄’

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

Bewoner: ‘Minder 
vergunningen verlenen voor 
commerciële wedstrijden. ’

Ondernemer: ‘We zijn Cittaslow toch?.´

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

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.’
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Er gebeurt al e.e.a.



+ toilet-
voorzie-
ningen

Zacht (gedrag) Org (samen)

Sterk lo
kaal

H
ee

l L
ijn

-5
0

Mobiliteitshubs/ 
Natuurtransferia

Realiseren 
‘ommetjes’

Betere be-
wegwijzering

Handhaving

Ontwikkelen 
alternatieve routes 

fiets/motor/wandel etc.

Communicatie-
campagnes:

Rondom oogst 
landbouw

Rondom drukte 
mooie dagen

Gedrags-
campagnes:
• Motor 

snelheid/geluid 
(zoals Silent
Rider-Eifel)

• BN-ambassadeurs 
tbv wielrenners

• Scooter 
(rijgedrag/toetere
n etc.)

• Coaches voor 
(on)gewenst 
gedrag

Rondom wieler 
evenementen

Afsluiten 
natuur-

gebieden

Beter spreiden via apps 
tav parkeren & routes 

voor wandel, fiets,  
motor, oldtimer etc.

Afstemmen 
evenement
en tussen 

gemeenten

Druktemeters & 
druktemanagement

Meer nadruk op 
activiteiten 

vanuit Cittaslow

Permanent 
wegen/pa-

den

Vignet voor 
motorrijders

Quota op 
aantal 

motorrijders

Haarvat/vent-
weggetjes voor 

motoren

Op specifieke 
dagen

Drukte 
wielrenners 
managen via 

Strava ed.

Maximeren 
aantal 

toertochten

Maximeren 
groeps-
grootte

Toegangsverbod 
doelgroepen in 

weekenden

Realiseren autoluwe 
gebieden (of alle 
gemotoriseerd 

verkeer)

Invoeren 
Toervergunning 
motor/wielren

Timeslots vooraf 
voor toegang 

voor bepaalde 
doelgroepen

Handhaven op 
stiltegebieden

Betere 
bebording 

stiltegebieden

Handhaven op 
geluid motoren

Alléén elektrisch 
toestaan (scooters en …?

Stimuleringsregelin
g geluidsdempers

Geluidsmeters met 
smileys ☺ of  Deelname 

toertocht alléén 
icm overnachting

Naming & shaming
wangedrag

Regie op sturing 
bezoekers via 

ANWB, Visit ZL etc.

Coördinatie 
toertochten 

(zoals wieler)

Centrale 
publieksvriend
elijke website

2/3 fietstunnels 
Maastricht-Vaals

Meer 
verkeersobstak
els tbv motoren

Meer gescheiden 
fietspaden en 

mountainbike routes 
Stel 

‘bewonersadviesgroepen’ 
in op specifieke issues

Doorgaande 
weg óm 

dorpskern

Akoestische 
‘flitspaal’

Gratis OV 
voor 

gasten

Vignet voor 
mountainbikers

30 km/u 
snelheidslimiet 
met controles

Beperk 
toestroom via 

de 
toegangswegen

Zichtbaarder 
zebrapaden

Minder 
vliegverkeer 

MAA

Geen toeristische 
attracties in kleinschalig 

kwetsbaar gebied

Aanleggen 
passende 

parkeerplaatsen

Flitspalen

Meer 
éénrichtings-

verkeerEigen afgescheiden 
parcours voor 

recreatie wielrenners

Afsluiten: 

Meer 
verkeersregelaars

Hard (fysiek)

Geluidsvrije 
dagen

Stadsrandzones 
aantrekkelijker 

maken -
spreiden

Centraal 
meldpunt 
instellen

Holle wegen & 
bossen afsluiten 

voor 
gemotoriseerd

Toeristisch 
product = 

rust & ruimte

Onmiddellijke 
stop/max op aantal 

overnachtingsplaatsen

Motoren 
zonder 
demper 
weren

Bestuurlijke wil 
om probleem 
aan te pakken

Forenzen B+D 
verplicht 
snelweg

Tijdslimiet 
vrachtverkeer

Gratis OV | 
P+R | 

pendelbussen

Samenwerken 
met 

ondernemers 
in toerisme

Invoeren 
APK voor 
motoren

Lik op stuk 
beleid, niet 
alleen op 
zondagen

Inzetten op 
kwaliteit ipv
kwantiteit

Subsidie 
overstap op 
e-scooters

Meer 
kleurmarkering 

fietsstrook

Meer symbolen ipv
bordteksten

Fietsclinics voor 
doelgroepen

Ism SBB/IVN 
jaarlijkse thema-

rondleidingen



Inhoud

In 1e ronde Participatiesessies
• Hou je rekening met 

bestaande visie & beleid?
• 1e sessies → begrip over en 

weer
• Nu pakken we ‘t beet
• Streven naar gedragen 

afwegingskader
• Op te nemen in voorstel 

aan gemeenteraden

Referentie/afwegingskader



Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
• Visie Vrijetijdseconomie 2030:

• Toerisme blijft bijdragen aan duurzame economische structuurversterking regio
• Kwalitatieve boven kwantitatieve groei
• Inwoners & gasten kunnen heel Zuid-Limburg beleven
• Lokale maatwerkoplossingen voor te druk op sommige momenten & plekken

• Cittaslow:
• Kernwaarden: Authenticiteit | Gastvriendelijkheid | Kleinschaligheid | Unieke ligging | 

Duurzaamheid | Innovatief ondernemen | Aandacht voor elkaar
• Handhaaft en ontwikkelt waardevolle landschappen en biodiversiteit

• Van groen hart tot groene long (Luc Soete):
• Het Middengebied als ‘creative highland’ voor vernieuwend, kleinschalig ondernemerschap
• Ontwikkeling van ZL tot ‘green destination’ het duurzaam maken van de hele toeristische sector

• Natura 2000:
• Strikte habitatrichtlijnen in gebieden

• Omgevingsvisie – Bouwstenenrapport (concept):
• Behoud van authentiek landschap, vormt de basis voor belangrijke maatschappelijke activiteiten, 

zijnde landbouw en toerisme:
• Toerisme is een belangrijke economische sector – Gastvrijheid - Ook negatieve gevolgen – drukte –

onveilige situaties
• Agrariërs onderhouden circa 60% van het landschap – ook overlast agrarisch verkeer
• Inzetten op kwaliteit in plaats van groei | samenwerken voor regionaal totaalpakket | belangen 

inwoners en toeristen afwegen en waarborgen | continue aandacht voor cultuur, natuur en 
landschap

• Provinciaal Omgevingsplan (POL):
• Het vijfsterren-landschap (met haar kernkwaliteiten) behouden, beheren, ontwikkelen en beleven.

• Mobiliteitsbeleid (op gemeentelijk niveau):
• Verkeerveiligheidsplan | gemeentelijk verkeers- en vervoersplan | Mobiliteitsplan
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Behoud authentiek landschap

Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
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Zo ontstaat het afwegingskader voor de sessies 
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Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
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Bestaande beleidsuitgangspunten → Afwegingskader
Kunnen we ons hierin vinden?
• Vaststellen als voorstel
• Opnemen in Akte aan Raden
• Basis voor afwegingen tbv het maatregelenpakket



2Inhoud

Wens:
• Concreet
• Zichtbaar
• Testen (regelluw)
• Leren
• Draagvlak
• Opschalen

Pilots → ideeën ophalen
Legenda: 
Gebied

Plek

Maatregel

Samen:
• Gebieden
• Thema’s/maatregelen
• Wie helpt het?
• Effect op omliggende gebieden
• Aanbieden eveneens als onderdeel van maatregelenpakket aan gemeenteraden



Gedragen concrete maatregelen
• Obv visie & bestaand beleid:
• Ism direct belanghebbenden

2Inhoud

Akte van Ambitie → Advies aan 3 gemeenteraden

Referentie/ 
Afwegingskader

Afgewogen 
maatregelenpakket

Pilots:
• Concreet & zichtbaar
• Leren tbv opschaling & structureel

Korte termijn:

Langere termijn:

‘Akte van Ambitie’

Op website digitaal 
te ‘ondertekenen’



Vervolg

Afsluiting 3

• Afgelopen weken 2 rondes van  4 bijeenkomsten – 4 werkgroepen
• Verwerken gegevens →maatregelenpakket
• Over 3 weken plenaire bijeenkomst met alle 4 werkgroepen

o maandag 17 mei 19:00-21:00u
• Vervolgens opstellen van Akte van ambitie

o Aan te bieden aan Gemeenteraden
• Na besluit gemeenteraden → project niet af → blijvend contact 
• Onderzoeken opschaling grotere (EU)regio



Blijf het volgen

Afsluiting 3

• Website 
www.zuidlimburgbereikbaar.nl
>> verantwoord op weg
o Deze presentatie
o Terugblikken op de sessies

• Nieuwsbrief
• Panel

http://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/


Hartelijk dank
Graag tot over 3 weken


