
Verantwoord op weg

‘AKTE VAN AMBITIE’

De kernwaarden van ons Heuvelland worden gevormd door het unieke landschap, de natuur, cultuur, rust en stilte. Op deze kurk drijven de leefbaarheid, de economie en de aantrekkelijkheid voor 
gasten. Hoe zorgen we ervoor dat het bonte palet van gebruikers rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat?

‘Wij, inwoners, recreanten, ondernemers en belangenorganisaties constateren dat de verkeersleefbaarheid onder druk staat en trappen op de rem. De ervaren (verkeers)overlast is complex en divers. Uit 

peiling onder betrokkenen (februari 2021) blijkt dat 90% overlast ervaart. Wij vragen de lokale en provinciale overheden met klem de verkeersdruk en verkeersoverlast in het Heuvelland met de hoogste 

prioriteit ter hand te nemen. 

Wij spreken de ambitie uit om:

• De ‘Stip op de horizon 2030’ als perspectief voor de verkeersleefbaarheid vast te stellen;

• De kernwaarden van het Heuvelland tot de hoogste prioriteit te verheffen bij het ontwerpen van oplossingen voor het herstel en vergroting van verkeersleefbaarheid (zg. afwegingskader);

• Ervaren overlast om te buigen naar tevredenheid over de verkeersleefbaarheid. We zetten hoog in. Ons streven is dat in 2030 90% aangeeft tevreden te zijn over de verkeersleefbaarheid;

Wij doen een beroep op u:

• Deel deze ambitie met ons, toon daadkracht, onderken de urgentie, plaats verkeersleefbaarheid met een hoge prioriteit op de bestuurlijke agenda en durf te kiezen;
• Zet in op een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit in het belang van het welzijn van de inwoners en met het landschap als kernwaarde;
• Te kiezen voor uitvoeringsagenda met een 3-sporenaanpak, waarin de samenwerking met de deelnemers van het participatietraject wordt voortgezet:

o maak alvast concrete keuzes door in te stemmen met de eerste pilots om op korte termijn te experimenteren met nieuwe maatregelen;
o zorg voor kortetermijnmaatregelen om de druk in het lopende seizoen te verlichten;
o kom tot een duurzame, gedragen meerjarenaanpak.

• Zet in op kwalitatief en duurzaam toerisme dat past binnen de Stip op de horizon 2030 en niet op massatoerisme;
• Zet in op het behouden, verbeteren, herstellen van het cultuur- en natuurlandschap en niet op grootschaligheid;
• Werk samen en zorg voor aansluiting met buurgemeenten;
• Met klem: leg een dringend verzoek om meer handhaving neer bij het bevoegd gezag.
Onze toezegging:
Ook wij zullen ons inzetten om in samenwerking op constructieve en positief-kritische wijze de ambitie 2030 waar te maken.

Stip op de horizon: ‘In 2030 is het Heuvelland nog steeds gastvriendelijk, authentiek en bourgondisch. Naast de hectiek van alledag komen we – inwoners, dagrecreanten en verblijfstoeristen – hier tot rust, met respect voor elkaar. We ontvangen graag
gasten die deze manier van ‘slow living’ waarderen en respecteren. We genieten van de fijnschaligheid en onze lokale producten die op duurzame wijze worden geproduceerd. We ondernemen innovatief. Kwaliteit in het algemeen en kwalitatief
recreëren staan voorop. We beschermen de kwaliteit van leven voor onze inwoners. We handhaven en ontwikkelen waardevolle landschappen, cultuurhistorie en biodiversiteit.’


