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Punten voor de rondvraag commissie SOB dato 24 november 2020
Fractie
AB

Vraag

CDA

Eventuele murals Valkenburg aan de Geul
In de Limburger van afgelopen zaterdag stond een stuk over beeldende kunst. Namelijk over murals in Limburg; mooie muurschilderingen
waarbij menig viaduct of gebouw is omgetoverd tot kunstwerk.
De CDA-fractie ziet in Valkenburg aan de Geul grote kansen met betrekking tot o.a. het viaduct van de A79 in Broekhem. Een grijze dalbrug die
daar ligt waar vele bewoners, bezoekers en toeristen Valkenburg aan de Geul binnenrijden.
Hier ligt een kans om een bovenregionaal architectonisch kunstwerk als het viaduct nog meer in de kijker te zetten. Hier kunnen namelijk grote
murals verschijnen op enkele pilaren die typische kenmerken en/of de historie van onze gemeente weergeven en het viaduct verfraaien.
Daarnaast moet het onderhoud aan de A79 in december 2021 klaar zijn. Een opening van deze hernieuwde weg onder de dalbrug, op de plek
tussen Heerlen en Maastricht, met onthulling van deze murals zou ons daarnaast regionale en nationale publiciteit kunnen opleveren.
 Is de wethouder bereid, om in samenspraak met college en Rijkswaterstaat, hier serieus over na te denken? Er liggen subsidies klaar die
hiervoor gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan er gezocht worden naar sponsoren en kunnen we zelf ook een bijdrage doen.
VAB (vrijkomende agrarische bebouwing)
In de begrotingsbehandeling van 10 november 2020 hebben we het in de gemeenteraad gehad over woningbouw en woningbouwinitiatieven.
Vanwege verschillende redenen komen deze op dit moment vooral voor in de kernen Valkenburg, Broekhem, Houthem, Vilt en Berg.
Om ook in de kernen Schin op Geul en Sibbe op korte termijn woningbouw te realiseren hebben we de volgende vragen m.b.t. vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB's).
In de Provinciale Omgevingsvisie Limburg staat het volgende: 'De Provincie onderzoekt samen met gemeenten of en onder welke voorwaarden
een tijdelijke functie toegestaan kan worden om herbestemming en/of sanering op termijn mogelijk te maken van vrijkomende agrarische
bebouwing'. En de gemeente schrijft als het over VAB's gaat: ' Verwaarlozing en leegstand moet tot het uiterste worden voorkomen'.
 Zijn er volgens de wethouder kansen in bovengenoemde kernen m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing zoals verouderde boerderijen?
 Zo ja, wordt er vanuit de gemeente dan ook actief actie ondernomen om hier woningbouwinitiatieven te stimuleren en hoe ziet die actie
eruit?
Wat betreft de CDA-fractie vang je meerdere vliegen in één klap als die mogelijkheden er zijn. Zo kun je deze (monumentale) panden
opwaarderen, kunnen jongeren/starters blijven wonen in de kern die ze lief is en krijg je een levendigere omgeving.

VSP

Kerkhof
Er is door de raad een bedrag van € 500.000,00 geaccordeerd om de begraafplaats Cauberg in goede staat terug te brengen.
Wij hebben geconstateerd dat het oudste gedeelte van het kerkhof, waar vaak afscheid genomen wordt van de overledene, er verloederd bij
ligt. Wethouder, graag stand van zaken wat betreft het vernieuwen, onderhoud van het kerkhof. Zeker van het oudste gedeelte van dit unieke
kerkhof, dat ook door veel mensen van buiten Valkenburg bezocht wordt.
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Afvalsamenwerking
Gemeente Valkenburg aan de Geul gaat de afvalsamenwerking met gemeenten Meerssen en Maastricht intensiveren. Het streven van die
samenwerking is om afval te zien als grondstof. Een goede stap richting een circulaire economie.
 Gaat de afvalsamenwerking ook kijken naar de afmetingen van de witte restafvalzak? Het streven is immers 30 kg restafval per inwoner. Het
zou mooi zijn als die uitdaging een zichtbare vorm krijgt. Daarbij is voor kleine huishoudens, die goed afval scheiden, de huidige kleine maat
vaak nog te groot.
Biodiversiteit en maaibeleid
In het kader van biodiversiteit heeft de PGP via een artikel 32 brief vragen gesteld over het gefaseerd maaibeleid dat uitgevoerd wordt in onze
gemeente. Een en ander zou nader toegelicht worden als het, ook in onze gemeente gaande, boshommel onderzoek afgerond is. Ook zou er een
gesprek ingepland worden met de initiatiefnemer van het onderzoek van de Wageningen Universiteit. De bevindingen uit dit gesprek zouden
vervolgens naar ons worden teruggekoppeld.
 Wanneer zal het boshommelonderzoek klaar zijn?
 Heeft het gesprek reeds plaatsgevonden met de onderzoeker? Indien nee, wanneer gaat dit plaatsvinden?
Verkeersveiligheid fietsende kinderen
De PGP wil graag extra aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van fietsende kinderen. Momenteel valt ons op dat de heggen bij hoekhuizen
vrij hoog zijn. Daardoor zijn fietsende kinderen die de hoek om komen vaak niet goed zichtbaar (zij komen niet boven de heg uit).
 Wat zijn de regels met betrekking tot de hoogte van de heg bij hoekhuizen?
 Kunnen deze regels onder de aandacht worden gebracht via social media of in de Mazjerang?

VVD

Gebruik zebrapad
Vanuit wijk Oosterbeemd/Berkelplein naar winkels in Valkenburg gebruikt men het zebrapad aan de Geul of langs de sluis. Men is van mening dat
het pad niet breed genoeg is voor een rollator/rolstoel met fietsers in de tegemoetkomende richting en zelfs gevaarlijk.
 Kan daar naar worden gekeken?
 Kan Het Bat wellicht als alternatieve route gebruikt worden?
Klachten over hondenpoep
Verder krijgen wij veel klachten over hondenpoep op diezelfde route. Onze vraag is dan ook of de wethouder, zoals ook al jaren op de actielijst
staat, vaart wil zetten achter de hondenuitlaat/losloopgebieden. Wij krijgen daar veel vragen over vanuit het Centrum, Broekhem, Houthem en
Schin op Geul. Zeker nu bij de commissie ABA een raadsvoorstel op de agenda staat met betrekking tot de omgevingsverordening 2021 met
daarin opgenomen een wijziging van de aanlijnplicht: ”binnen onze hele gemeente geldt een aanlijnplicht. Dit wordt met name door
hondenliefhebbers als zeer ongewenst ervaren, mede ook omdat binnen onze gemeente geen voorzieningen zijn waar honden kunnen ravotten”.
Wellicht is ook het plaatsen van hondenpoep-afvalbakken een optie?
Aanbrengen kerstverlichting in bomen
We hebben van ondernemers uit de Louis van der Maessenstraat begrepen dat zij, zeker nu in deze crisis, om de straat zichtbaar, aantrekkelijk
en sfeervol te maken in de kerstperiode verlichting in de bomen wilden hangen.
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Waarom mag dit niet?
Kan de wethouder de initiatiefnemers op een andere wijze tegemoet komen?
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