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Onderwerp

Toezegging

Uitvoering

Rondvraag fractie VVD:
verkeersveiligheid Neerhem en OudValkenburgerweg

Wethouder Vankan zegt dat op 1
december a.s. de nieuwe
verkeersambtenaar begint. Hij wil graag
- na ambtelijk vooroverleg - op korte
termijn met het Leefbaarheidsoverleg
Valkenburg Centrum in overleg treden
om deze aandachtspunten te bespreken,
te verdiepen en te verduidelijken.

Initiatief ligt op dit moment bij de
bewoners.
(Kan eigenlijk van actielijst worden
afgevoerd, maar blijft op verzoek van
fractie VVD staan, aangegeven in
commissie d.d. 20.09.16)
Op 22/08/2019 heeft er een gesprek
plaatsgevonden met de bewoners van
Neerhem en Oud Valkenburg. Een
aantal mogelijkheden zijn besproken en
zullen worden meegenomen in de
Mobiliteitsvisie en het daaruit volgende
Mobiliteitsplan.
19/05/20: we plaatsen dit wegvak op
de planning voor het toepassen van
smileys en/of radarapparatuur.

Hondenuitlaat/losloop gebied

Onderzoeken aanleg hondenuitlaat/losloop gebied in kernen

Cie 19/05: gelet op de beschikbare
ambtelijke capaciteit versus de actuele
werkdruk krijgt dit actiepunt een lage
prioriteit. We verwachten dat dit in
2021 aan de orde komt. We zijn
overigens nog steeds op zoek naar een
stagiair(e) voor deze klus.

Onderwerpen n.a.v. voorstel college
betreffende vaststellen programmabegroting planjaren 2018-2021:
Bergervliet

Op dit moment wacht het college op de
vaststelling van de transformatie-opgave
en de instructies van de provincie. Naar
verwachting komt hier in de loop van
2018 duidelijkheid over.

Het college heeft op 22/10/19 een
principebesluit genomen tot (onder
voorwaarden) planologische
medewerking aan de nieuwe plannen
voor de Bergervliet. Inmiddels is een
andere projectontwikkelaar voor dit
project aangeschoven. De verwachting
is nu dat er in de tweede helft van 2020

29.11.16

07.11.17
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een informele aanvraag zal worden
ingediend.
02.07.18

12.06.18
Voorstel college betreffende verkoop
Kasteel Oost

Excursie: de wethouder stelt voor de
locatie te bezoeken op het moment dat
er meer duidelijk is over de invulling van
de totale oostvleugel, maar misschien wil
de wethouder sport de locatie nu
bezoeken.
Cie 14/05: de wethouder heeft gehoord
dat het passeren van de acte zo snel
mogelijk zal gebeuren maar hij weet niet
wat de exacte stand van zaken is. Hij
zegt toe hier de commissie hierover bij
te praten tijdens de volgende
commissievergadering
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Dit zal mogelijk in 2020 plaatsvinden
zodra er meer duidelijk is volgt
afspraakverzoek via griffie.

Bespreekpunt cie SOB 11/06/19: met de
koper is gesproken over zijn plannen.
Het college heeft gevraagd of de koper
zijn plannen in deze commissie wil
toelichten. Op dat moment kan de
koper ook ingaan op vragen vanuit de
commissie.
08/05/2020: de presentatie is
doorgeschoven naar een volgende
fysieke vergadering cie SOB.
Cie 19/05/20: de koop is definitief (de
koopovereenkomst is getekend), maar
het eigendom is nog niet overgegaan
naar de koper. De overdracht bij de
notaris is geschied in combinatie met
de vergunningverlening. Zo houden we
extra grip op de uiteindelijke
transformatie van Kasteel Oost. De
geplande presentatie van de plannen
van de koper in de Commissie SOB is
van wege de corona-crisis verschoven
naar de eerstvolgende fysieke
commissievergadering.
De koper heeft vanwege de coronacrisis en de effecten daarvan op zijn
vastgoedportefeuille, nieuwe
ontwikkelingen ook begrijpelijk tijdelijk

on-hold gezet. Wij blijven uiteraard in
contact staan met de koper en de
intenties van de koper zijn nog steeds
hetzelfde.
Cie 16/06/20: het koopcontract ligt
vertrouwelijk ter inzage bij de griffie.
11.02.19

09.12.19

22.01.19
Raadsinformatiebulletin (54) Stand van
zaken sanering Villa Via Nova

De grond is nog niet helemaal afgevoerd
en de gemeente moet de laatste
rekeningen nog krijgen. Hierdoor kan de
wethouder geen indicatie geven over
hoeveel het gaat kosten. De wethouder
zegt toe de raad hiervan in kennis te
stellen zodra dit duidelijk is. De
mogelijkheden om deze kosten te kunnen
verhalen worden onderzocht.

Cie 19/05/2020: vanwege een mogelijk
juridisch traject in deze casus beperken
we ons hier tot een beschrijving van het
proces en wordt er in het openbaar niet
inhoudelijk op de zaak ingegaan. De
sanering is geheel afgerond de
totaalkosten zijn verwerkt bij de
vaststelling van jaarrekening 2018. Of
er kosten kunnen worden verhaald is
helaas nog steeds niet inzichtelijk.
Vanwege de complexheid van de casus
wordt de Regionale Uitvoerings Dienst
(RUD) ingeschakeld. Met de RUD wordt
afgestemd of en zo ja hoe bepaalde
stappen gezet kunnen worden. De
vraagpunten die hierbij aan de orde
komen zijn samen met de RUD
geïnventariseerd.
Mondelinge update volgt indien er
nieuwe informatie beschikbaar is
tijdens de commissie.

Raadsinformatiebulletin (55) Nationale
Duurzame Huizen Route

Uiteraard vindt er nog een evaluatie
plaats en daar wordt lid C. Rasenberg
zeer nauw bij betrokken. Wethouder
Meijers zegt toe contact op te nemen
met die organisatie Nationale Duurzame
Huizen Route en te kijken hoe de
gemeente de evaluatie het beste vorm

Dit heeft door corona en
capaciteitsgebrek even stil gelegen,
wordt binnenkort weer opgepakt.

19.11.19
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Gewestelijke aangelegenheden

17.02.20

23.04.20
--08.06.20

kan geven.
Aansluitend op hetgeen in de
begrotingsvergadering is aangegeven
deelt wethouder Vankan mee dat het
lukt om uiterlijk in het tweede kwartaal
van 2020 een businesscase over het
WIJland aan de raad voor te leggen.

Hier wordt aan gewerkt, genoemde
termijn is haalbaar.
08/05/2020: door vertraging van
aanlevering van benodigde gegevens
door derde partijen is dit helaas
vertraagd. Dit schuift op naar een
volgende cyclus.
Op verzoek van het presidium schuift
dit punt op naar de december-cyclus.

27.01.20

17.03.20
--19.05.20

Brief (263) van mevrouw Herben inzake
gedeelte Sibbergroeve

De reactie van de provincie is nog niet
binnen, zodra het college de reactie
heeft ontvangen zal wethouder Vankan
deze met de raad delen.

Er is nog geen reactie van de provincie
ontvangen. Zodra deze binnenkomt zal
deze ter inzage worden gelegd.
08/05/2020: begin mei is een
herinnering verzonden aan de Provincie
om te reageren.
Cie 16/06/20: het tussenbericht aan
mevrouw Herben en de herinneringsmail aan de provincie zijn als bijlage
toegevoegd aan het verslag van de cie
SOB 16/06.

---

---

---

Voorstel college betreffende vaststellen
Mobiliteitsvisie Valkenburg aan de Geul

Invloed ontwikkelingen rondom Corona
op het verdere proces van het invullen
van het mobiliteitsplan.

Vooralsnog lijken de effecten van de
Coronapandemie beperkt te zijn. Het
ophalen van informatie bij burgers,
belanghebbenden en stakeholders
vraagt nu wel om een aangepaste
handelswijze (en dus maatwerk),
evenals bijvoorbeeld het houden van
een raadsinformatiebijeenkomst. Dit
kan dus mogelijk tot enige vertraging
leiden.
Wordt corona proof opgepakt in tweede
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06.07.20

helft 2020.
Cie 16/06/20: het college houdt dit
nauwlettend in de gaten, maar tot
dusver blijkt uit alle proeven dat er
wordt voldaan aan alle wettelijke
normen voor wat betreft straling.
Uiteraard is het college op de hoogte
van de maatschappelijke onrust die dit
kan veroorzaken. Dit onderwerp komt
ook bij de GGD ter sprake en ook zij
houden dit nauwlettend in het oog.

Spreekrecht dhr. Nix aangaande 5G

Uiteraard kan de raad of de commissie
worden bijgepraat op dit punt, zodra er
ontwikkelingen zijn op dit gebied.

Gewestelijke aangelegenheden

Buitegoed Geul en Maas:
stand van zaken transitiejaar
Permanent laten branden verlicting:
de wethouder zegt toe te kijken of dit te
realiseren valt

De wethouder geeft in de eerstvolgende
cie een mondelinge toelichting.

De suggestie wordt gewekt dat er te
hard gereden wordt:
de wethouder zegt toe er een smiley te
hangen en te meten

Afgehandeld: locatie is op de planning
voor een snelheidsmeting geplaatst.

Als daar behoefte aan is dan is het
college bereid een overzicht op te
stellen van de werkzaamheden en dit
overzicht bij de griffie ter inzage te
leggen.

Afgehandeld: zie bijlage.

16.06.20

Rondvraag:
verkeerssituatie Daelhemerweg:
verlichting voetgangersoversteekplaats

Werkzaamheden Geulpark
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Afgehandeld: dit is te realiseren echter
het permanent laten branden van deze
verlichting heeft weinig toegevoegde
verkeersveiligheidswaarde en is
bovendien vanuit duurzaamheidsoogpunt ongewenst. Het overhangende
groen wordt overigens bijgewerkt zodat
de situatie weer overzichtelijk is en de
verkeersborden weer vrij komen te
staan.

Onveilige verkeersituaties op diverse
plaatsen in Valkenburg T-splitsing
Hekerweg/Groeneweg richting
Emmaberg

Rotonde Strabeek:

Nog deze week wordt gekeken of er iets
aan de begroeiing gedaan moet worden.

Locatiebezoek heeft plaatsgevonden en
er zijn foto’s gemaakt (zie bijlagen).
Wellicht hebben we niet helder of we
het over dezelfde plek hebben want de
foto’s geven geen reden tot snoeiwerkzaamheden. Gaarne contact met
vragensteller indien dit het geval is.
Voorkeur heeft dit rechtstreeks met
een melding via MijnGemeenteApp te
doen, liefst met foto’s erbij.

Het bord wordt zo snel mogelijk
bijgeplaatst

Afgehandeld: bord is besteld en wordt
bijgeplaatst.
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