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Herkent u deze brief? 
 
Aan: de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Vaals 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Vandaag zijn de stakeholders van het project 'Verantwoord op weg' uitgenodigd via mail, post en (social) media 
om de website te bezoeken en mee te denken middels het invullen van het contactformulier.  
Middels deze mail willen wij u als fractievoorzitter ook uitnodigen om uw visie te delen. Uiteraard mag u deze 
uitnodiging ook doorzetten naar uw partijleden. Iedereen is welkom om mee te denken! 
 
De uitnodiging:  
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.  
We zijn trots op ons bijzonder stukje buitenland in eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het 
op sommige dagen en sommige plekken best druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren. De 
roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, milieu en economische vitaliteit wordt luider. De gemeenten 
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals (de Lijn 50 gemeenten) nodigen u uit om als inwoner van het gebied 
mee te doen aan ‘Verantwoord op weg’.  
Ons doel is het onderzoeken van de ervaren verkeersoverlast en het samenstellen van een maatregelenpakket 
voor een economisch vitale, duurzame en leefbare omgeving. Hoe zorgen we samen ervoor dat het bonte pallet 
van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders en automobilisten, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers 
en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat? 
  
Samen aan de slag 
We werken samen met partners zoals Provincie Limburg, Politie Heuvelland, Staatsbosbeheer, Visit Zuid-Limburg 
en Zuid-Limburg Bereikbaar. De slag naar praktische maatregelen gaan we samen oppakken met u als inwoner 
en ook met ondernemers, gebruikers en belangenorganisaties. Wat merken ondernemers van recreatief verkeer? 
Wat merken mensen zelf in hun woonplaats en als ze op pad gaan? Hoe kunnen de verschillende gebruikers 
blijven genieten van het Heuvelland? Welke maatregelen zullen het meeste effect hebben? 
Wat vindt u als inwoner belangrijk? Neem enkele minuten de tijd en vul zeven vragen in 
op www.zuidlimburgberikbaar.nl/verantwoordopweg. 
U kunt reageren tot en met 21 februari 2021. U kunt ook ervoor kiezen mee te doen aan een participatiepanel of 
een projectgroep. 
  
Wij zien uw reactie graag tegemoet en danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
Namens stuurgroep project 'Verantwoord op weg' 
  
Burgemeester gemeente Eijsden-Margraten – Dieudonné Akkermans (voorzitter stuurgroep) 
Wethouder Werk & Economie gemeente Vaals – Jean Paul Kompier 
Wethouder Ruimte, Wonen, Verkeer en Milieu gemeente Gulpen-Wittem – Jos Last 
	 
Zoals u ziet is onze burgemeester een van de medeondertekenaars. Van mijn 
contactpersoon in Vaals begreep ik dat het een oproep was die aan alle lijn50 raadsleden 
gedaan zou worden. Blijkbaar heb ik de brief aan ons gemist. 
Waar kan ik die vinden? 
 



 
Verkeersoverlast hebben we ook in de lucht. 
Ons college heeft toegezegd dat het bij de provincie een zienswijze zou indienen ten aanzien 
van commerciële helicoptervluchten. De provincie vermeldt echter in haar schrijven dat er 
geen zienswijzen zijn binnengekomen. Kunt u uitleggen wat daar mis is gegaan? 
Een van onze burgerraadsleden heeft daarover opheldering gevraagd. Er is tot op vandaag 
nog geen reactie op gekomen.  Waarom niet?   
 
Wat is op de stand van zaken omtrent de pogingen van onze gemeente om de 
luchtvaartoverlast boven ons grondgebied terug te dringen? 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Hanneke Koene 
GroenLinks Eijsden-Margraten 
 
 


