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Aan de bewoners van dit pand  

 
 
 
 
Datum:  28 juli 2021 
Onderwerp: Pilots Verantwoord op weg van start 
 
 
 
 
In het afgelopen jaar hebben de lijn-50 gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals 
uitvoering gegeven aan drie moties over verkeersoverlast en de verkeersleefbaarheid in het 
Heuvelland. De drie gemeenteraden hebben ingestemd met de voorgestelde aanpak van 
verkeersoverlast. Dit betekent dat er nu een aantal experimenten (pilots) gaan starten. Ook in 
uw omgeving. In deze brief informeren wij u hierover.  
 
Aanleiding 
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. Op sommige dagen en sommige 
plekken is het druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren. De roep voor een 
totaalaanpak van leefbaarheid, milieu en economische vitaliteit wordt luider. 
De colleges van de drie lijn 50-gemeenten hebben de opdracht gekregen een pakket aan maatregelen 
op te stellen om de verkeersdruk te verminderen. Hieruit is het project Verantwoord op weg ontstaan.  
 
Van participatietraject tot raadsbesluit 
Op basis van onderzoek en een participatietraject is advies gegeven aan de gemeenteraden. De 
gemeenteraden hebben een uitvoeringsagenda met duurzame maatregelen tot 2030 vastgesteld voor 
een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit en tijdelijke pilots op korte termijn. 
Denk hierbij aan het ervaring opdoen met het tijdelijk afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer en 
bijbehorende handhavingsacties.  
 
Het doel van de pilots is het in kaart brengen van de effecten van de maatregelen.  
De pilots geven inzicht in de mate waarin een maatregel bijdraagt aan het verminderen van 
verkeeroverlast en het vergroten van de verkeersveiligheid. Ook wordt door de pilots duidelijk hoe het 
verkeer zich op een alternatieve manier verspreidt en wat daar het effect van is.  
 
Pilots 
Een pilot is een oefenproject of experiment van korte duur. In het project Verantwoord op weg worden 
pilots ingezet die de verkeersdruk mogelijk verminderen. Denk hierbij aan het ervaring opdoen met het 
tijdelijk afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer en bijbehorende handhavingsacties. Het doel van 
de pilots is het in kaart brengen van de effecten van de maatregelen. De pilots geven inzicht in de 
mate waarin een maatregel bijdraagt aan het verminderen van verkeeroverlast en het vergroten van 
de verkeersveiligheid.  
 
De pilots kunnen tussentijds aangepast worden. De pilots worden uitgebreid geëvalueerd en willen 
daarbij ook graag uw ervaring horen! Naar aanleiding van de evaluatie wordt het eventuele vervolg 
bepaald.   
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De eerste pilots komen voort uit het participatietraject van Verantwoord op weg: 

 Beutenaken (Gulpen-Wittem) 

 Terziet (Gulpen-Wittem) 

 Epenerbaan (Vaals)  

 Viergrenzenweg (Vaals)  
 
Hieronder leest u meer informatie over de pilot in uw omgeving. Wilt u meer weten over het project en 
de overige pilots? Kijk dan op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg.    
 

Pilot in uw omgeving: Viergrenzenweg (Vaals)  
In het participatietraject gaven bewoners aan dat de Viergrenzenweg door veel toeristen wordt 
gebruikt als route naar het historische centrum. Door de helling en onoverzichtelijke aansluiting op de 
Kerkstraat/Tentstraat én het feit dat opgaand verkeer geen tegenliggers verwacht, leidt dit tot 
verkeersonveilige situaties.  
 
Om de verkeersveiligheid te vergroten worden in deze pilot extra attentieborden geplaatst bovenaan 
de Viergrenzenweg. Ook wordt een alternatieve fietsroute via de Nieuwe Hertogenweg/ Tentstraat 
actief aangegeven.  
 
Deze pilot loopt van begin augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021.  
 
Wat betekent dit voor u?  
De reguliere situatie op de Viergrenzenweg, een éénrichtingsstraat, blijft gewoon van kracht. 
De pilot zal uitwijzen of specifieke attentieborden en een aangegeven voorkeursroute ervoor zorgen 
dat minder fietsers van bovenaf de Viergrenzenweg inrijden richting centrum. 

 
Blijf op de hoogte en deel uw ervaring 
Wilt u op de hoogte blijven van de project Verantwoord op weg en betrokken worden bij de evaluatie. 
Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar verantwoordopweg@zuid-limburg-
bereikbaar.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook tijdens de pilot uw ervaring en mening over de pilot delen. 
Uw bijdrage is zeer waardevol voor ons.  
 
Vragen?  
Kijk voor meer informatie over Verantwoord op weg op 
www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Burgemeester Eijsden-Margraten - drs. G.J.M. Cox,  
Voorzitter Stuurgroep Verantwoord op weg 
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