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‘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/
toeteren 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 …?

Stimuleringsregeling 
geluidsdempers

Geluidsmeters met 
smileys ☺ of  Deelname toertocht 

alléén in combinatie 
met overnachting

Naming & shaming
wangedrag

Regie op sturing 
bezoekers via 

ANWB, Visit ZL etc.

Coördinatie 
toertochten 

(zoals wieler)

Centrale publieks-
vriendelijke

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

Realiseer 
wandelbruggen

Regioaanpak: 
Zoek naar 
mogelijkheden voor 
spreiding van 
evenementen in de 
(eu)regio.

Zorg dat er geen 
nieuwe grote  
vakantieparken/
campings gerealiseerd 
mogen worden. 

• Waar willen we 
naartoe werken? 

• Hoe worden 
keuzes gemaakt? 

• Hoe wordt  
effectiviteit 
bepaald? 

• Proportionaliteit 
bepalen. 
Incidenten versus     
structurelere     
overlast. 

• Geef prioriteit aan 
datgene wat 
meeste overlast 
veroorzaakt. 
Voorbeelden van 
meeste overlast 
aanpakken.

• Realisme bij te 
nemen maat-
regelen is belang 
rijk. 

Kies vooral een 
gedragsaanpak die werkt.

Evenementen voor de wielersport werken al met max. aantal 
vergunningen en centrale coördinatie. Andere takken van sport nog 

niet of nauwelijks. Dat is een kans i.s.m. de gemeenten.  

Denk ook aan Belgische en 
Duitse grensregio voor 
spreiding.

• Zorg voor strenge 
handhaving net zoals in  
buitenland/grensregio. 

• Weinig handhaving 
in lijn-50-gemeenten. Dit      
zorgt voor meer drukte.  
Zorg voor meer balans en 

afstemming.

• Routes op elkaar 
afstemmen: 

• Binnenkort ook 
‘knopenlopen’ in ZL. 
Afstemmen met  
mountainbike routes

Uitdaging: hoe met 
communicatie alle 
doelgroepen te bereiken. 
Ook in het buitenland (Aken, 
Voeren).

• Maatregelen mogen 
niet leiden tot grote 
beperkingen. Vrijheid 
routes en gebruik 
ervan staat voorop.  

• Mergellandroute 
aanpassen. Andere 
routes promoten voor  
spreiding en om 
concentratie op (te) 
populaire plekken te 
voorkomen. 

Eventuele
inconsistente 
bewegwijzering
Herstellen. 

*Eenduidigheid in 
hele gebied!  

Resultaat opgehaalde maatregelen Maandag 26.4.2021 sessie 2 
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met 
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Inzetten op 
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Resultaat opgehaalde maatregelen Dinsdag 27.4.2021 sessie 2 

Afsluiten wegen en weg 
om dorpskernen heen 
kan wellicht beter landen 
in lokale aanpak.  

30km/zone op 
meerdere plekken 
inzetten in alle drie lijn-
50 –gemeenten.

Zorg ook ervoor dat 
minder validen goede 
toegang krijgen tot 
natuurgebieden. 

Maak wegen (om dorps-
kernen) breder voor 
motoren, wielrenners en 
auto’s. Houd rekening 
met snelheden en 
inhalen. 

Zorg -analoog aan 
de wielerevents-
ook voor 
coördinatie van 
dorpsevenementen 
en recreatieve 
evenementen.

Maak verschil 
tussen recreatief 
verkeer en woon-
werkverkeer/ 
bestemmings-
verkeer. 
En stem daarop 
maatregelen af. Het idee om in Wittem het 

aantal parkeerplaatsen te 
verkleinen staat haaks op de 
roep voor juist meer 
parkeerplaatsen.  

Zet ook in op eigen inwoners en 
niet alleen bezoekers 

Handhavers op de fiets! 
Dan zien ze veel meer?!

Zorg –analoog aan de paddentrek-
voor nieuwe borden ’pas op 
overstekende dassen’.  Dit kan 
zorgen voor voorzichtiger rijdgedrag. Zorg ervoor dat afvalbakken 

vaker geleegd worden.

Lokale situatie graag ook 
lokaal communiceren. 

“Veel van voorgestelde 
maatregelen zijn nodig 
omdat mensen zich niet 
houden aan de 
verkeersregels. Hun gedrag 
is verboden en dus 
strafbaar. De voorgestelde 
maatregelen zouden dus 
eigenlijk -in normale 
omstandigheden-
overbodig moeten zijn.”

Vrij liggende fietspaden 
hebben een (te grote) 
impact op natuur. 

Voorkom dat auto’s 
parkeren op trottoirs en 
voetpaden. 

Oproepen tot het 
mijden van 
specifieke 
gebieden op 
bepaalde drukke 
dagen  actief en 
real-time 
aanpakken 
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Vliegverkeer MMA
Buiten de discussie 
houden van 
‘Verantwoord op 
weg’. Vliegtuiglawaai 
moet in ander 
platform landen.  . 

Let op!
Obstakels om snelheid 
te minderen kunnen 
voor andere gebruikers 
gevaarlijke situaties 
opleveren, zoals voor 
landbouwvoertuigen. 

Zoek samenwerking met 
bestaande campagnes: ‘Goed 
Gezien’ van LTB en 
#SamenOpWeg van o.a. Limburg 
cycling.

Aandachtspunt:
Hoe maatregelen te  
beoordelen (effect, 
prioritering) ? Nu breed 
overzicht van allerlei  
oplossingen nog zonder 
weging.

Advies: 
Doelgroepen selecteren 
op basis van overlast 
versus economisch 
belang. En daarop 
maatregelen bedenken. 

Klopt het dat motoren 
veel overlast veroorzaken 
en weinig bijdragen aan 
economie? Dan ook op 
die doelgroep  
maatregelen durven 
nemen!

Denk na over 
makkelijkere 
maatregelen die 
nog terug te 
keren zijn 
tegenover  
maatregelen die 
grote blijvende 
fysieke impact 

hebben. 

Advies: 
Zet niet alleen via 
campagnes in op gewenst 
gedrag. Zorg voor een 
combinatie met ‘harde 
maatregelen’. 

Deelnemers ervaren 
‘motorrijders’ als 
zwaartepunt 
verkeersoverlast. Ze 
willen daarop graag 
eerste maatregelen 
terugzien.

Overlast 
landbouwverkeer? 
Let op feiten en 
fabels.
Bijv. een tractor die 
‘langs scheurt’ met 
80  km kan niet. In 
technische zin is 
max 55 km haalbaar. 
Volgens de wet is 40 
km het maximale. 

Scherpe keuzes maken!!! 

Resultaat opgehaalde maatregelen Donderdag 29.4.2021 sessie 2 
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Mogelijk zijn 
campagnes  alleen te 
beperkt en kunnen ze 
weinig effect 
hebben.   

Wat is het effect van 
een maatregel? 
Alleen inzetten op grote 
effecten. 

Wat is een reële  
resultaat- verwachting? 
Leg lat niet te hoog. 

Visie als onderlegger is 
noodzakelijk voor 
afweging in 
maatregelen.

Maatregelen: 
Symptoom-bestrijding
versus maatregelen die 
bron van ongewenst 
gedrag echt aanpakken. 

Bijv. minder:
promoten van  
Heuvelland, kiezen voor 
minder groei minder.
Geen vergunning 
afgeven voor  grote 
activiteiten of 
recreatieve/
toeristische initiatieven. 

Autorally’s en alle  
grote groepen 
reguleren

Zorg naast coördinatie van 
wielertourtochten ook voor 
coördinatie van andere  
recreatieve groepen ( lokaal en 
toeristen) → promoot niet de 
standaard maar juist 
alternatieve routes ( Camerig 
omzeilen, Strava etc..) 

Straks meer overlast 
MAA na Covid en 
groot punt 

Inzetten op natuur en 
campings om positieve 
recreant aan te 
trekken. Dit ipv
bungalowparken. 

Zet in op communicatie i.s.m. de 
verblijfrecreatie-ondernemers. Daar zit de 
kracht en het bereik. 
Deze kans wordt nu onvoldoende benut. 

Nuancering: 
economisch belang 
is niet alleen horeca 
en toerisme.  

Cittaslow
kritisch 
promoten naar 
bezoeker om 
juiste recreant 
te trekken 

Aandachtspunt: het 
gericht promoten 
van 
toerisme is 
belangrijk 
voor lokale 
ondernemers en 
lokale 
voorzieningen.

Zet in op een kleine groep overlast 
veroorzakers en neem een 
positieve maatregel! ( Je kunt 
soms actief sturen) 
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