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_ Bij voorkeur zouden wij u op dit moment over de voortgang van het project ‘Verantwoord
op weg’ informeren middels een gezamenlijke informatiebijeenkomst.

Met de agenda's

naast elkaar is het echter onmogelijk gebleken om op korte termijn een gezamenlijke

bijeenkomst te organiseren, om deze reden kiezen wij ervoor om u middels deze
_ raadsinformatiebrief e informeren en u uit te nodigen voor een online vragenlijst zodat u

orssioasasg1s

_ Kunt meedenken over het onderwerp.
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_ Verkeersleefbaarheid en draagvlak

infoeeijsdenmargratennl

_ Het thema verkeersleefbaarheid en alle belangen die hieraan gekoppeld zijn, maken het

voweijsden margratenni

_ thema complex en persoonlijk. De stuurgroep constateert dan ook dat het probleem niet
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op te lossen is door het afsluiten van enkele wegen of het plaatsen van bijvoorbeeld
snelheids-beperkende maatregelen. Het eindproduct moet een samenspel zijn van een

_ peleidsmatige aanpak, gedragsbeïnvloeding, tools om bezoekersstromen te managen en
_ fysieke maatregelen (maatwerk) per gemeente. Bovenal zal deze aanpak enkel slagen

_ indien de inwoners, ondernemers, gebruikers (toeristen en eigen inwoners die in het
heuvelland recreëren) en belangenorganisaties van het gebied de aanpak ondersteunen.
Om deze reden betrekken we hen intensief bij de totstandkoming van het eindproduct.

Het participatieproces bestaat uit een enquête, online werkgroepen en een online panel.
Uit de eerste sessies van de werkgroepen bljkt dat de aanpak gewaardeerd wordt: veel
mensen hebben deze kans met enthousiasme aangegrepen, maar er blijkt ook dat veel

mensen van mening zijn dat het Heuvelland van ons allemaal i en we het samen
moeten oplossen. Tegelijkertjd zijn de ervaringen en de gewenste oplossingen zeer

Ü

verschillend. De deelnemers hebben behoefte aan

voor elkaar.

meer wederzijds begrip en respect

dttaslee

Behandelddoor

Bijage(n)

Documentr.

(geanonimiseerd)

: Geen

Onskenrerk

(geanonimiseerd)

Uitkomst enquête en eerste sessies werkgroepen

Via www zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg-enquete vindt u de resultaten van
de enquête die wij in februari gehouden hebben. Het aantal deelnemers (569) was te
laag om kwantitatieve uitspraken te doen per doelgroep. De resultaten van de enquête in
combinatie met de richtinggevende moties, het vooronderzoek en de sessies met de
stakeholders geven wel een goed kwalitatief beeld van de context waardoor wij in staat

zijn om de probleem- en doeistelling in samenspraak met de stakeholders verder te
definiëren.
banholt

Via www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg-participatietraject krijgt u een
indruk van de eerste sessies met de werkgroepen. De vervolgsessies van de
werkgroepen zijn gericht op oplossingsrichtingen.
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U heeft middels de moties reeds kaders gesteld, een probleemstelling geformuleerd en
een opdracht meegegeven aan de overkoepelende stuurgroep en projectorganisatie. Met
behulp van een participatieproces geven wij invulling aan deze opdracht, zodat niet
alleen uw zorgen over het thema worden meegenomen, maar ook die van de mensen die
in het gebied wonen, recreëren en werken en de mensen die het gebied als toerist
bezoeken, Enkele collega raadsleden hebben inmiddels informatie aangeleverd ten
behoeve van het maatregelenpakket. Middels een online vragenlijst willen wij alle
raadsleden de gelegenheid bieden om eventuele aandachtspunten mee te geven, die wij
n overweging kunnen nemen bij de vorming van het eindproduct.
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Wij verzoeken u de vragenlijst voor 4 mef in te vullen op:
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www.zuidlimburgbereikbaar.nlA

-vragenlijst-gemeenten

www zuidlimburgbereikbaar.n/verantwoordopweg

scheulder

over het totale project ‘Verantwoord op weg’

st geertruid

. Via

krijgt u meer achtergrondinformatie

en het participatieproces.

Wat mag u van ons verwachten?
BLOESEM

VAN

HET ZUIDEN

We hebben met elkaar een zeer strak tijdpad afgesproken. Om dit te kunnen realiseren
stellen wij voor om het proces als volgt in te richten:
e

Uiterlijk 11 juní ontvangt u de rapportage met de gevraagde Heuvellandljn, een

overali maatregelenpakket en een maatwerkpakket per gemeente. De voorstellen
in de maatregelenpakketten variëren in uitwerkingsniveau; waar mogelijk zorgen
we voor gedetailleerde uitwerking, op sommige punten zal de uitwerking in de

vorm van een proeftuin verder gedetailleerd worden of worden eventueel
keuzemogelijkheden aan u voorgelegd, waarna een en ander verder uitgewerkt
kan worden

e
Tot 17 juni heeft u een week de gelegenheid schriftelijk vragen te stellen.
e
Uiterijk 22 juni ontvangt u de schrifteijke beantwoording.
e _ Op 23 juni nodigen wij u uit voor een gezamenlijke beeldvormende vergadering.
e _ In julí volgt de besluitvorming middels de reguliere, separate raadsvergaderingen
Waar mogelijk zetten we nu in op snelle maatregelen (hierover bent u eerder
geïnformeerd). Na uw besluit kunnen wij van start met de uitwerking en implementatie
van het maatregelenpakket, waarbij we waar mogelijk streven naar verlichting van druk in
het vakantieseizoen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
banholt

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
_ De loco burgemeester,
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