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Punten voor de rondvraag commissie ABA dato 21 september 2020
Fractie
AB

Vraag
---

CDA

---

VSP

Vervolgvragen n.a.v. beantwoording college schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de raadsfractie van de VSP i.v.m. verkeersgedrag d.d.
26-08-2020
Wij als VSP zijn zeer te spreken dat uw in de beantwoording eindelijk eens toegeeft dat er verkeersdeelnemers zijn die gewoon elke
verkeersregel aan hun laars lappen. En dat fatsoensnormen soms heel ver te zoeken zijn. Maar wij zijn minder te spreken als het gaat om hier
ook daadwerkelijk tegen op te treden.
Wij vinden dat in elk geval meer werk moet worden gemaakt om verkeershufterig gedrag een halt toe te roepen. Het gaat hier niet over iemand
die ergens een snelheidsovertreding begaat van enkele kilometers. Het gaat hier o.a. over verkeersdeelnemers die echt met 10 tallen km de
snelheidslimieten overtreden en geen enkele boodschap hebben aan verkeersregels. Zij vormen een groot gevaar voor andere weggebruikers en
dat dient in onze ogen keihard aangepakt te worden. Wij hebben hier de volgende vragen over:
 Wij zouden u willen verzoeken om in de eerstkomende raadsadviescommissie ABA de politie en de BOA’s te willen uitnodigen om zodoende
met hun hierover in discussie te kunnen treden.
 Ik zou de burgemeester en eventueel de andere leden van deze commissie willen uitnodigen om eens polshoogte te gaan nemen op
verschillende hotspots in onze gemeente om daadwerkelijk met eigen ogen te aanschouwen hoe op een onbeschofte wijze door diverse
verkeersdeelnemers alle regels aan hun laars gelapt worden? Denk hierbij aan de Neerhem, Strabeek, De lange Akker/Meesweg, OudValkenburg, doorgaande weg Houthem, Broekhem, Dorpsstraat (Sibbe), Hekerweg, Hekerbeekweg, etc.
 Kunnen wij in het bezit gesteld worden van de uitlezingen van de smiley’ s die nu al een paar weken ophangt op de Hekerbeekweg en
recentelijk opgehangen heeft op de Beatrixsingel? Op de Hekerbeekweg is sprake van een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar als je
dat even gadeslaat, dan sta je helemaal verstomd als je ziet hoeveel weggebruikers daar meer dan 50 km per uur rijden. Niet alleen
automobilisten maar ook scootergebruikers.
Meer handhaving in buurten waar een parkeervergunningsysteem van kracht is in Valkenburg
Wij worden de laatste tijd overspoelt met klachten, vooral vanuit de Hekerbeek en de Nieuweweg dat daar veel mensen illegaal parkeren. Er
wordt ook misbruik gemaakt met parkeervergunningen (de tweede kaart waar 3 kentekens op vermeldt kunnen worden) en met de
bezoekersregeling. Dit systeem is lang niet waterdicht. Wij hebben het vermoeden dat de gegevens doorgespeeld worden aan derden, die dus
niet op bezoek zijn bij een bewoner, maar zich elders (in Valkenburg of zelfs daarbuiten ophouden). Dat is toch nooit het uitgangspunt geweest
van het parkeervergunningensysteem. De bewoners met een parkeervergunning zijn hiervan de dupe en kunnen vaak hun auto niet meer kwijt in
hun eigen buurt. N.a.v. hebben wij de volgend vragen:
 Is het college bereid er zorg voor te dragen om meer werk te maken van handhaving in de buurten waar er sprake is van
parkeervergunningensysteem? Niet alleen in een bepaalde straat, maar in alle straten waar het parkeervergunningensysteem van toepassing
is.
 Is het college bereid alles in het werk te stellen om misbruik van de vergunningen en de bezoekersregeling van het parkeervergunningen-
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systeem een halt toe te roepen?
Geen camerabewaking ondergrondse glas en textielbakken.
In de besluitenlijst van de B&W vergadering van 25 augustus jl. hebben wij kunnen lezen dat u wil afzien van het plaatsen van camera’s bij de
ondergrondse glas- en textielcontainers. Dit zou o.a. niet in verhouding staan tot de relatieve lage afvaldumpingen. En dat terwijl er wel
degelijk sprake is van afvaldumpingen in onze gemeente. Niet alleen bij de ondergrondse glas- en textielcontainers, maar ook op andere
plaatsen vinden er structureel afvaldumpingen plaats. Ikzelf heb er al tientallen doorgegeven aan de gemeente.
Ook vele van onze inwoners vragen zich af waar u de wijsheid vandaan haalt om te spreken van een relatieve lage afvaldumpingen. Een van de
hotspots waar ook structureel afval gedumpt wordt is op een groenstrookje op de hoek van de Salviastraat/ Hortensiastraat. Hier is het gewoon
elke week prijsschieten. N.a.v. hebben wij de volgende vragen:
 Is het college bereid om het niet willen plaatsen van camera’s te plaatsen i.v.m. afvaldumpingen te herzien?
 Zo niet, is het dan te overwegen om een mobiele camera aan te schaffen die op toerbeurten op de diverse hotspots aangebracht kan
worden?
PGP

Dierenambulance
Onlangs kwam een PGP raadslid erachter dat een door haar gevonden jonge gewonde wezel niet werd opgehaald door een dierenambulance. Er
zou geen contract zijn.
 Klopt het dat wij als gemeente niet zijn aangesloten bij dierenambulance zuid limburg?
 Indien ja: waarom niet?
 Welke voorzieningen zijn er in onze gemeente als het gaat om zwerfdieren zoals honden en katten?
Incident Ingendael
Naar aanleiding van het incident in Ingendael dienen wij ons te beraden hoe we dit soort incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Is het
college bereid mensen te informeren over hoe met ‘wilde’ dieren omgegaan moet worden? (hierbij denken we niet alleen aan het voeren van
wilde paarden maar bijvoorbeeld ook aan het voeren van brood aan eenden/ganzen in vijvers)
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