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Geacht College, 

U ontvangt deze brief namens de ##SamenOpWeg fietsveiligheidscampagne als reactie op de 

recente ontwikkelingen aangaande de steun aan Team Heuvelland. 

De #SamenOpWeg campagne is een initiatief van Limburg Cycling en Mountainbike 

Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL). Beide organisaties zetten zich op verschillende manieren 

- gesteund door een breed collectief binnen de wielergemeenschap - in om het Zuid- 

Limburgse Heuvelland leefbaar te houden. 

#SamenOpWeg is in 2019 opgestart met als doel om het gedrag van wielrenners positief te 

beïnvloeden en om hen te verleiden andere keuzes te maken. Denk hierbij onder andere aan 

het spreiden van de drukte richting verkeersluwe gebieden binnen Zuid-Limburg en over de 

grens. 

Wij zijn namens de wielersector sinds de start van ‘Verantwoord op weg’ nauw betrokken bij 

de verschillende (participatie)trajecten. Trajecten waarbij alle groepen — bewoners, 

recreantengroepen, horeca, bedrijfsleven, belangenorganisaties en gemeenten - 

vertegenwoordigd waren en op verschillende momenten ruim spreektijd hebben gekregen. 

Wij hebben deze sessies onder leiding van Zuid-Limburg bereikbaar als zeer positief, 

leerzaam en productief ervaren. 

  

Als samenwerkende organisaties onder de vlag van #SamenOpWeg onderstrepen en 

ondersteunen wij het belangrijke werk van Team Heuvelland. Wij zijn voorstander van de 

mix aan maatregelen zoals voorgesteld door Team Heuvelland. Voor ons is het belangrijk dat 

1) geen groepen worden uitgesloten, 2) dat er een stip aan de horizon is waar we met z’n 

allen als ‘team’ naartoe werken én 3) dat we de kracht van het Team Heuvelland netwerk 

inzetten om het Zuid-Limburgse heuvelland leefbaar te houden voor bewoners, recreanten 

en mensen die er hun werk verdienen. 

Op deze manier hebben wij onder andere waardevolle contacten kunnen leggen met 

vertegenwoordigers van wandelaars. Wetende dat wielrenners en wandelaars zich op de 



veldwegen en mountainbikeroutes veelvuldig tegenkomen. Daarnaast hebben wij de kans 

gekregen om aan verschillende groepen uit te leggen welke initiatieven Limburg Cycling (0.a. 

toertochtenbeleid) en MOZL (0.a. aanleg routes met flora en fauna onderzoeken) reeds 

ondernemen op het vlak van sensibilisering, spreiding van drukte, gedragsbeïnvloeding en 

natuurbeheer. 

Hetgeen wij recentelijk in de media vernemen stemt niet bepaald tot tevredenheid bij ons 

en onze achterban. Een gemeenschappelijke aanpak, op basis van hetgeen door alle 

betrokken is besproken en vastgelegd binnen Team Heuvelland, biedt ons inziens de enige 

manier om op een effectieve en duurzame manier datzelfde Heuvelland voor eenieder 

Ieefbaar te houden. 

Dat de doelen die we gezamenlijk nastreven een lange adem vragen dat is reeds in het begin 

van de trajecten uitvoerig besproken en kon daarnaast op voldoende begrip rekenen. 

Met het stopzetten van de samenwerking in het kader van Team Heuvelland dreigt 1) grote 

versnippering en onduidelijkheid richting de verschillende doelgroepen, 2) een 

waterbedeffect van negatieve gevolgen voor een groot deel van het Heuvelland 3) terug 

naar af en doodsteek voor goede initiatieven die reeds genomen zijn en 4) bovenal een 

gebrek aan een gemeenschappelijke visie die onontbeerlijk is om in gezamenllijkheid en met 

één mond de grote uitdagingen die voor ons liggen efficiënt en voor de lange termijn eens 

en voor altijd goed aan te pakken. 

We spreken de hoop uit dat u de waardevolle initiatieven die door Team Heuvelland reeds 

zijn ontplooid of die nog in de pijpleiding zitten de komende jaren blijft steunen. 

#SamenOpWeg! 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan horen wij dat uiteraard 

graag. 

Hoogachtend, 

Namens de ##SamenOpWeg campagne 

Limburg Cycling MOZL 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


