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Punten voor de rondvraag commissie EFTR dato 16 september 2020
Fractie
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Vraag
---
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VSP
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PGP

Direct Duidelijk Brigade en laaggeletterdheid


Graag de stand van zaken omtrent de Direct Duidelijk Brigade en laaggeletterdheid.

Vragen die ter beantwoording zijn doorgeschoven vanuit cie SOB 15/09:
Toerisme en Recreatie in balans met de leefomgeving
We hebben de brief van mevrouw Prins met het onderwerp “Waarheen leidt de weg” ontvangen. We zijn benieuwd naar hoe het college op dit
schrijven gaat reageren. Dit hangt namelijk nauw samen met de op 8 juni 2020 aangenomen motie: Toerisme en Recreatie in balans met de
leefomgeving.
 Is de gemeente Valkenburg aan de Geul reeds in gesprek is gegaan met andere gemeenten in het Heuvelland om te kunnen bepalen of er
mogelijkheden zijn om meer rust in het Heuvelland te krijgen?
De PGP is daarbij van mening dat als er besloten wordt om bepaalde economische activiteiten doorgang te laten vinden, dat er een fatsoenlijke
(groen)compensatie tegenover moet staan. Wij vinden dat dit onderwerp als raad besproken moet worden, bijvoorbeeld, in een benen op
tafelgesprek.
 Vindt de wethouder dit een goede aanpak of heeft hij reeds andere mogelijkheden in de planning staan om de wrijving tussen economie en
natuur bespreekbaar te maken?
VVD

Amstel Gold Race
Op 10 oktober a.s. zal de Amstel Gold Race plaatsvinden.
 Wat is de stand van zaken in deze?
 Zonder publiek? Op welke wijze stelt men zich dit voor? Het Heuvelland afsluiten zoals in het begin van de Corona? Dat vinden wij niet
wenselijk. We horen graag de stand van zaken.
Pradoe gebouw
 Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Pradoe gebouw?
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Foodlab en horeca onderwijs
 Wat is de stand van zaken Foodlab en Horeca-onderwijs?
Vraag die ter beantwoording zijn doorgeschoven vanuit cie SOB 15/09:
Verwijsborden horeca en winkels
Tijdens de SOB-commissie van 16 juni 2020 hebben wij vragen gesteld over de onduidelijkheid van de oranje/gele verwijsborden winkels/horeca.
Tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2020 is door ons weer een vraag gesteld en is door de EFTR-wethouder toegezegd hier naar te gaan kijken.
Tot onze verbazing zijn de borden de hele zomer niet gewijzigd en per 1 september zelfs verwijderd.
 Graag uitleg over deze gang van zaken.

