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Geacht College, 

Bij toeval kwam mij ter ore dat op as zaterdag 11 juni de Wielertocht Limburgs Mooiste 

wordt gereden. Dit brengt met zich mee dat ik mijn plannen voor die dag drastisch zal 

moeten igen, daar het ontvangen van mensen of het verlaten van mijn huis zwaar zal zijn 

bemoeilijkt. Dit heeft ermee te maken dat de tocht, naar alle waarschijnlijkheid — omdat wij 

geen bericht hebben ontvangen en ook de site van Mooiste geen uitsluitsel biedt — door 

Bergenhuizen zal gaan. Ter plaatse zijn geen stoepen en de panden met hun voordeuren en 

poorten liggen pal aan de weg. Ook via via vernam ik dat de tocht ook door de Leemstraat te 

Mheer zal gaan. Ook een locatie die geen veilige randen aan voetgangers biedt, gedeeltelijk 

met de auto bereikbaar is en waar, door de steile afdaling, grote snelheden zullen worden 

ontwikkeld. 

  

Een en ander brengt mij tot de volgende vragen: 

1- Is in de vergunningverlening uwerzijds geen rekening gehouden met 

veiligheidsaspecten als hierboven beschreven? 

2- Hebt ueisen gesteld aan de organisatoren wat betreft de communicatie met de 

inwoners? En wat hebt u daar zelf aan gedaan? 

3- Acht u het plaatsen van borden langs de wegen een afdoende wijze van informeren 

van de bevolking? Waarom is niet gekozen voor een brief aan de aanwonende 

burgers of op zijn minst een routebeschrijving via De Etalage? 

4- Acht u deze ontwikkeling niet schadelijk voor het draagvlak bij onze bevolking voor 

het organiseren van dit soort evenementen, die een zware druk leggen op de 

leefbaarheid van onze omgeving? 

5- Wilt uoverwegen het parcours, dat ook in de dagen voorafgaand aan die zaterdag al 

amateurfietsers zal aantrekken, te verleggen naar veiliger wegen? Alternatieven zijn 

immers voorhanden. 

6- Wilt uoverwegen om dit soort belastende evenementen in de toekomst in aantal te 

beperken? 

7- Hoe denkt u erover om dit soort evenementen in elk geval niet toe te staan wanneer 

in dezelfde periode ook andere grotere gebeurtenissen zich voordoen, zoals bijv. een 

bronk? Wij kennen allemaal het ongeduld bij fietsers, waardoor gevaarlijke en 



respectloze situaties kunnen ontstaan? U weet immers dat ook in de dagen rond een 

wielertocht mensen vanuit het land dit parcours ook willen rijden? 

Gaarne zie ik uw welwillend antwoord tegemoet. 

Met groet, N raadslid voor PRO Eijsden-Margraten (geanonimiseerd)


