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Punten voor de rondvraag commissie FD de dato 20 september 2022
Fractie

Vraag

AB

---

VSP

Voetgangersingang Reinaldstraat / Villa Via Nova
•

Wat is de stand van zaken?

Renovatie Koningswinkelstraat, Pastoor Sartonstraat en aangrenzende straten
•

Wat is de stand van zaken?

Verwijderen varkensruggen
Bij de uitgangen van het voetgangersdomein liggen op verschillende plaatsen varkensruggen. Deze leveren vooral voor voetgangers gevaarlijke
situaties op.
• Wanneer worden de varkensruggen verwijderd?

Openbaar toilet Walramplein
Dit openbaar toilet kampt met veel problemen en is vaak buiten gebruik door mankementen.
• Wat gaat het college doen om deze problemen op te lossen?

Boslust
Via de pers en omwonenden van Boslust horen wij dat Boslust een nieuwe eigenaar heeft.
• Is dit bekend bij het college en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

Voornemen tot aanwijzen pand tot gemeentelijk monument
Op 9 september heeft de gemeente een brief gestuurd over het voornemen tot het aanwijzen van een pand tot gemeentelijk monument.
Graag zou de fractie hier meer informatie over krijgen. De fractie betreurt het dat de raad hierover niet vooraf op de hoogte is gesteld.

Realisatie Kasteel Zuyderhoudt
Onder aan de Barakkenberg is men bezig met de realisatie van Kasteel Zuyderhoudt. Onze fractie is geschrokken van de omvang van de
grondverplaatsingen in dit natuurgebied. Wij vragen ons af of deze werkzaamheden overeenkomen met de verleende vergunning. Tevens vragen
wij het college om dit goed in de gaten te houden omdat wij vrezen dat bij hevige regenval gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
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Terugplaatsen kom en 30 km bord Herkenbroekerweg
Afgelopen maart hebben wij het college erop geattendeerd dat als men vanaf Walem komt, zowel het kom én het 30 km bord op de
Herkenbroekerweg zijn verdwenen. Vanwege de gevaarlijke situatie vragen wij het college wanneer dit wordt hersteld.

Moostuin Berg
•
PGP

Graag de stand van zaken aangeven.

Onderhoud Halderpark
•

Wanneer gaat er onderhoud gepleegd worden aan het Halderpark?

De vijver is bijna dichtgegroeid met woekerende planten. De fontein functioneert al lange tijd niet naar behoren. Het water bij de
stapstenen is troebel en vies en er ligt veel rommel in het water.
In de doorgang tussen de Pelerinstraat en de Wilhelminalaan is de verlichting geheel bedekt met bladeren. De twee sierlampen aan het
kasteel branden al jaren niet meer. De struiken in deze doorgang zijn tijdens de watersnood ernstig beschadigd en deels afgestorven. Het
gazon ter plekke is platgereden en dor. Bij nat weer is het een modderpoel.

Stand van zaken werkzaamheden Ingendael
In het RIB 22.54 is te lezen dat komend najaar gestart gaat worden met de uitvoering van de werkzaamheden in het Ingendael.
• Graag een stand van zaken.

Stand van zaken plaatsing kroonringen
Uit de proef met de kroonringen in 2020 in Broekhem zuid werd geconcludeerd dat de kroonringen om PMD zakken aan te hangen goed werken.
In de commissie is toegezegd de kroonringen te gaan plaatsen.
• Wij horen graag van de wethouder wat de stand van zaken is m.b.t. de plaatsing van de kroonringen.
• Waar en wanneer gaan ze geplaatst worden?
VVD

Reserveren vrijgekomen huizen voor eigen inwoners
Vanuit het Rijk gaat waarschijnlijk besloten worden dat een gemeente straks de helft van de vrijgekomen huizen mag reserveren voor eigen
inwoners. Dat kan per 1 januari 2023 of per 1 juli 2023.
• Gaat de gemeente Valkenburg aan de Geul dit oppakken?
• Per wanneer?
• Kunnen wij bij de begrotingsbehandeling hier al een raadsvoorstel over tegemoet zien?
• Over hoeveel woningen hebben we het dan die we voor de eigen inwoners kunnen reserveren?
• Hoe wordt dit gemonitord?
• Maakt het nog uit wat voor soort woning dat is qua prijsklasse?
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Neerhem
•
•
•

Wanneer wordt de Neerhem nu eindelijk aangepakt?
Heeft de wethouder met de actiegroep Neerhem op de Rem gesproken en worden er nu stappen gezet?
Welke en wanneer?

Woningbouwprojecten
•

Kan de wethouder ons een update geven over aankomende woningbouwprojecten binnen onze gemeente per kern?

Croix de Bourgogne
De gemeente heeft op 15 september 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-030319 en DMSZ.1199540 voor
een aanvraag beschikking op de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenburg, sectie A, nummers 3125, 2733, 2450, 2822, 2742 en 3052
(Theodoor Dorrenplein / Gosewijnstraat en Louis van der Maesenstraat) te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag
betreft wijzigen van de reeds verleende vergunning voor 'Croix de Bourgogne'.
• Kan de wethouder hier een toelichting op geven?
• Hoe vaak en hoe lang kan de initiatiefnemer nog de reeds verleende vergunning wijzigen?
• Wanneer komt duidelijkheid over Croix de Bourgogne?
CDA

Stand van zaken project ‘Aanpak Openbare Ruimte Broekhem’
Het college heeft ons afgelopen juli laten weten, via een brief van wethouder Dauven, dat de raad in de raadsvergadering van oktober (via een
raadsvoorstel) wordt gevraagd om in te stemmen met een aanvullend dekkingsvoorstel. Daarbij gaf de wethouder aan dat de daadwerkelijke
uitvoering echter pas eind 2022, begin 2023 zal plaatsvinden. Echter is dit stuk niet op de agenda voor de raadsvergadering van oktober
terechtgekomen.
• Graag reden daarvoor aangeven.
• En daarnaast de vraag of er daardoor ook uitstel gaat plaatsvinden van de uitvoeringswerkzaamheden.
• Ook de vraag wat er met ingediende opmerkingen (zienswijzen) is gebeurd.

Natuurontwikkeling Ingendael: meer natuur, minder drukte
•

Hoe staat het met de uitvoering van de plannen rondom Ingendael?

In het Ingendael wordt het natuurnetwerk namelijk de komende jaren versterkt. Ook worden er maatregelen getroffen om de recreatieve druk in
dit Natura2000 gebied te verminderen en te spreiden. Daarvoor zijn op de gemeentelijke website een aantal maatregelen genoemd door een
werkgroep die over zijn genomen door het college van B&W.
Er wordt letterlijk gezegd: ‘Deze maatregelen worden nu verder onderzocht en uitgewerkt. Ook zal het vergunningentraject opgestart worden.
Zodra de vergunningen afgegeven zijn en de aanbesteding heeft plaatsgevonden, starten de werkzaamheden. De planning is komend najaar te
starten met de uitvoering.’
• Graag concrete uitleg hierover en stand van zaken.
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Veiligheid oversteekplaatsen/mogelijkheid, kruispunt St. Pieterstraat, Reinaldstraat, Hekerbeekstraat, Oosterweg.
Het CDA heeft, hierop geattendeerd door meerdere inwoners, geconstateerd dat op onderhavige kruising een onveilige toestand voor
voetgangers is.
Bij controle door onze fractie is geconstateerd dat de oversteekplaats ter hoogte van de kunsthandel , Marx en Marx het verkeerslicht tussen de
6 en 7 seconden op groen staat, inclusief knipper periode en dit voor bijna alle overstekende te kort is om met groen licht de overkant te halen.
Ter plaatse steken veel ouderen over en zij bereiken tijdens groenlicht amper het midden van de straat.
• Is de wethouder bereid de periode van groenlicht (dus veilig oversteken) met enkele secondes uit te breiden?
Op hetzelfde kruispunt is een tweede, wellicht nog gevaarlijkere situatie, n.l. voetgangers die de Hekerbeekstraat willen oversteken. Zij zijn
bijna vogelvrij en moeten gokken of het eniger maten verantwoord is om de rijweg te kruisen. Het zou al een enige maten van oplossing zijn
indien hier een voetgangers oversteek (Zebrapad) gerealiseerd kan worden en verkeer er via bebording op geattendeerd wordt dat deze
oversteekplaats zich daar bevindt. De ideale oplossing zou natuurlijk zijn deze oversteekplaats ook te voorzien van verkeerslichten.
• Graag vernemen wij van de wethouder of hij bereid is in deze actie te ondernemen en zo ja in welke vorm?

