Geacht College,
Naar aanleiding van de recent genomen verkeersmaatregelen in verband met de kerstmarkten in de
gemeente Valkenburg aan de Geul zijn er door de bewoners van de Sibberweg een aantal dringende
vragen aan het college. Dit als consequentie van het niet met de bewoners in gesprek gaan vooraf
gaande aan de door het college genomen besluiten.
Onderstaand treft u de vragen aan. Wij verzoeken uw college om schriftelijke beantwoording uiterlijk
vrijdag 6 december 2019 aan de afzender van deze e-mail. Ons inziens alleszins redelijk gezien de al
verstreken ingangsdatum van de maatregelen.
Onderstaand in willekeurige volgorde de vragen waarop de betrokken bewoners antwoord
verwachten:
- Welke verkeersbesluiten liggen ten grondslag aan de verkeersmaatregelen?
- Wanneer en op welke wijze zijn de verkeersbesluiten gepubliceerd?
- Gedurende welke periode hebben deze voorgenomen verkeersbesluiten
voorgelegen voor inspraak door betrokken bewoners?
- Op grond van welke overwegingen heeft het college en de Raad haar
bevoegdheid gehanteerd om tot de voorgenomen verkeersmaatregelen te
komen?
- Welke milieuvergunningen inzake de verkeersintensiteit zijn er afgegeven en welke daarvan hebben
op welk moment ter inzage gelegen voor de betrokken bewoners?
- Bent u op de hoogte dat bewoners en kernoverleg al jaren om maatregelen vragen om de
verkeersveiligheid te verbeteren en overlast van verkeer te verminderen? Door de genomen
maatregelen wordt het alleen nog maar onveiliger en neemt de verkeersintensiteit, geluidsoverlast
en het percentage fijn- en stikstof alleen maar toe.
- Bent u bekend met het dorpsontwikkelingsplan van Vilt waarin er concrete voorstellen worden
gedaan voor een verbetering van de huidige situatie?
- Bent u op de hoogte dat de Sibberweg gebruikt wordt door basisschoolkinderen uit Vilt die fietsen
naar basisschool in Sibbe en Valkenburg vanwege de sluiting van de basisschool in Vilt, en door
kinderen die fietsen van de Sibberweg naar de basisschool in Berg?
- Bent u het met de bewoners eens dat de genomen maatregelen zorgen voor een onveiligere
fietsroute voor de basisschoolkinderen?
- Bent u bekend met het onderzoek van RTL Nieuws waaruit blijkt dat het kruispunt
Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht het gevaarlijkste kruispunt is van de gehele gemeente?
- Bent u het met de bewoners eens dat door de genomen maatregelen de verkeersveiligheid niet
toeneemt op het kruispunt Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht?
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