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Punten voor de rondvraag Algemene Raadsadviescommissie de dato 25 april 2022
Fractie

Vraag

AB

Eenzaamheidscijfers
Uit het onlangs gepresenteerde client ervaringsonderzoek WMO 2020 bleek dat 48% van de respondenten zich (soms) eenzaam voelt. 16 van de
26 respondenten vindt dat gemeente (WMO) hier ook een taak in heeft. N.a.v. deze uitkomsten heeft er op 14 maart jl. een afspraak
plaatsgevonden tussen de gemeente en een delegatie van de ASD om de eenzaamheidscijfers in onze gemeente te bespreken.
• Kan de wethouder hier al een terugkoppeling van geven?

VSP

Handhaving in buurten met parkeervergunningensysteem
Tijdens de recentelijke AGR en de paasdagen hebben wij nogal wat klachten ontvangen van mensen die wonen in een buurt waar sprake is van
een parkeervergunning, dat er auto’s geparkeerd werden die daar niet thuis hoorde. Mensen geven aan dat het ontbrak aan handhaving op deze
overtreders. En zij hebben wat de VSP betreft hier een punt. Want het parkeervergunningensysteem is in onze gemeente in het leven geroepen
met als primair doel om de mensen in deze buurten te ontlasten van parkeeroverlast tijdens evenementen en in de drukkere periodes i.v.m. het
toerisme.
• Bent u bereid om meer werk te maken van handhaving in de buurten waar er sprake is van een parkeervergunningensysteem, zeker tijdens
evenementen en drukke periodes i.v.m. het toerisme?
Mast boven voetgangersoversteekplaats
M.b.t. de reconstructie aan de weginrichting kruispunt Broekhem/Koningswinkelstraat/ Cremerstraat die tot doel hebben om de snelheid te
beperken wil men ook de mast boven de VOP verwijderen. Dit vanwege het feit dat er minder gebruik gemaakt zou worden omdat het Stella
Maris college nu gesloten is. Wij als VSP vinden dat deze oversteekplaats op deze gevoelige plek nog altijd veelvuldig gebruik wordt (o.a.
bezoekers aan winkels zoals de Aldi, andere zaken en de kerk). Daarom willen wij u indringend verzoeken in het kader van
veiligheidsoverwegingen deze mast niet te verwijderen.
• Bent u hiertoe bereid?
Toestand Trichtergrubbe
Valkenburg wil zich in het bijzonder profileren als wandelgemeente. In 2019 is zij zelfs gekroond tot wandelgemeente van het jaar! Nu
constateren wij als VSP, dat het koesteren van deze landelijke erkenning bij de gemeente zoals het uitkomt, niet meer als prioriteit wordt
gezien. Een voorbeeld hiervan de Trichtergrubbe ziet er totaal niet onderhouden uit als wandelpad. De wandelpadconnectie HeytgrachtTrichtergrubbe-Centrum Valkenburg is daardoor ernstig verstoord. Bij regenachtig weer is het een complete modderpoel. De trap bovenaan
verkeert ook in zeer deplorabele toestand. Zie bijgevoegde foto’s.
• Bent u bereid de erbarmelijke toestand van de Trichtergrubbe op korte termijn drastische aan te pakken?

PGP

Sprookjesbos:
In een brief gericht aan college en raad spreken omwonenden hun zorg uit over de transformatie van een kleinschalig themapark naar een FullScale pretpark. Frequente contacten met directie en bedrijfsleiding hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook zouden gemeentelijke
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handhavers niet op de hoogte zijn van overtredingen daar activiteiten als bestaand beoordeeld worden.
Vanuit het Sprookjesbos horen we geluiden dat zij graag oplossingen zien voor enkele knelpunten zoals parkeren, maar dat het overleg met de
gemeente geen oplossingen oplevert.
Het sprookjesbos is een belangrijke trekpleister voor gezinnen met jonge kinderen. Zeker nu de Valkenier is gesloten. De ligging is zeer uniek.
Tegelijkertijd hebben we ook met omwonenden te maken. Hoe zorgen we op die plek voor balans in recreatie/toerisme en wonen?
Als PGP zien wij de doorstart van het sprookjesbos als een goede ontwikkeling voor onze gemeente, maar dat mag niet ten koste gaan van de
natuur, de leefomgeving en woongenot van de buurtbewoners.
• Is er volgens het college sprake van overtredingen? Zo ja, hoe wordt hierop toegezien en gehandhaafd? Zo nee, is het mogelijk om dit uit te
leggen aan de omwonenden?
• Kunnen omwonenden met hun vragen en klachten bij de gemeente terecht en, samen met hen en directie sprookjesbos, naar oplossingen
zoeken?
• Is het college bekend met de toekomstplannen van het sprookjesbos om te groeien en heeft het college een standpunt of dit, gezien de
ligging, mogelijk en wenselijk is?
• Kan de ondernemer met vragen en ideeën terecht bij de gemeente om samen te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst?
Wandelpad Schin op Geul - Drie beeldjes:
Volgens Waterschap Limburg zou dit Oostervoetpad begin maart heropend worden. Nu is er wel weer sprake geweest van slechte
omstandigheden voor herstel, maar we lopen nu al richting eind april en het pad is nog steeds afgesloten.
• Kan de wethouder ons hier meer informatie over geven?
• Is er al contact geweest met de initiatiefgroep fietspad Schin op Geul over de mogelijkheden van een fietspad?
Wandelpad Emmabergweg:
Er loopt een wandelroute vanaf de Emmabergweg, de toegang ligt naast nummer 13. Het bosje waar dit pad doorheen loopt, is particulier bezit.
• Klopt het dat dit pad openbaar is en dat dit toegankelijk moet worden gehouden?
• In hoeverre houdt de gemeente hier toezicht op of reageert de gemeente bij meldingen van wandelaars als er problemen zijn op het pad?
Stavaza Croix de Bourgogne:
Het al dan niet bouwen van Croix de Bourgogne is inmiddels een kwestie van steeds maar weer afwachten. De nieuwe versoberde
vergunningsaanvraag is blijkbaar nog steeds in behandeling. Er zou uitsluitsel komen in het eerste kwartaal van dit jaar maar tot op heden is
hiervan blijkbaar nog geen sprake.
• Vandaar onze vraag waarom wordt het besluit steeds uitgesteld?
• Heeft dit te maken met het feit dat initiatiefnemer niet kan voldoen aan de voorwaarden wat betreft de beoogde uitstraling en
materiaalkeuze voor een hotel in het hogere segment?
• Wanneer denkt het college uitsluitsel te kunnen geven?
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Verkeersmaatregelen Emmabergweg: Op 18 juni 2021 heeft een overleg met de buurtraad Emmaberg-Heek-Nieuweweg plaatsgevonden en is
een rondgang door de kern Emmaberg gelopen met twee vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg.
Conclusie van de gemeente was dat de huidige snelheidslimiet 50 resp.80 km op de Emmabergweg en Groeneweg niet meer past in het huidige
verkeerssysteem en richtlijnen. Dit heeft o.a. te maken met het ontbreken van stoepen en zeer smalle en onoverzichtelijke wegen waar veel
fietsers en wandelaars gebruik van maken.
Afspraak vanuit de gemeente was dat binnen 6 maanden (na juni 2021) 30/60 km-zones voor de Emmabergweg en het gebied tussen
A79/Hekerweg en Emmaberg zouden worden gerealiseerd. Tot nu toe heeft hierin geen enkele actie vanuit de gemeente plaatsgevonden en is de
huidige verkeerssituatie 50/80 km nog steeds actueel.
• Is het college bekend met deze toezeggingen?
• Zo ja, wanneer wordt de verkeerssituatie/snelheidslimiet aangepast?
• Zo nee, wat gaat het college doen met deze informatie?
Energietoeslag:
In maart 2022 is door de wethouder aangegeven dat de sociale minima in Valkenburg voor april 2022 € 200 energietoeslag als voorschot op het
totale bedrag energietoeslag ontvangen. Dit stond groots aangegeven in de krant en werd ook vermeld op TV Valkenburg. Volgens onze gegevens
is dit niet gebeurd voor april, maar wel afgelopen week naar de cliënten die bekend zijn.
Onze zorg is dat mensen, die niet bekend zijn bij Sociale Zaken, maar er wel recht op kunnen hebben, buiten de boot gaan vallen of niet goed
geïnformeerd zullen worden. Tevens vangen wij geluiden op dat ondernemers met eenjarige energiecontracten geconfronteerd worden met
nieuwe contracten waarin de energierekening leidt tot dubbele of driedubbele kosten. Dit levert veel zorgen op, zeker omdat de spaargelden al
flink aangesproken zijn geweest de afgelopen jaren.
• Hoe gaat de gemeente communiceren naar inwoners die niet onder de bijstand vallen?
• Is de gemeente bekend met de geschetste situatie onder ondernemers?
• Zo ja, kan de gemeente helpen?
• Zo nee, is het college bereid haar oor te luisteren leggen bij ondernemers?
VVD

Onveilige situatie door laden en lossen vrachtwagens
Vanuit omwonenden van de Beckerswei in Sibbe krijgen wij diverse klachten over de onveilige situatie betreffende het driemaal per week laden
en lossen van vrachtwagens (zie bijlagen), deze staan er gemiddeld een uur en zorgt voor onveilige situaties voor kinderen fietsers hulpdiensten
kunnen er niet langs. Terwijl aan de voorzijde een laad-en losplek is.
• Is de wethouder hiervan op de hoogte en kan hier iets aan gedaan worden?
• Wat zijn de mogelijkheden?'

CDA

Veiligheid uitritten Sint Gerlach
Als men vanuit Strabeek Sint Gerlach inrijdt dan zijn er aan de linkerkant enkele in- en uitritten. Mensen die vanuit die in- en uitritten de weg
op willen rijden hebben bijna geen enkel zicht door de lange rij aan auto’s die langs de weg geparkeerd staan.
Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
• Kunnen er aan de overzijde spiegels worden opgehangen om mensen meer zicht, en dus veiligheid, te bieden bij het uitrijden?
• Zo niet, ziet de wethouder dan andere mogelijkheden om hier iets aan de veiligheid te doen?
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Aanleg witte anjerperkje
In 2019 is het Nationaal Comité Veteranen dag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen
met een speciaal Witte Anjer perkje dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranen dag, wat jaarlijks op de laatste
zaterdag van de maand juni plaatsvindt.
• Is het college bereid om dit ook in Valkenburg aan de Geul te realiseren?
Stand van zaken aantal projecten:
• Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is rondom het terrein Villa Via Nova?
• Graag de stand van zaken van de werkzaamheden rondom het wandelpad tussen de Drie Beeldjes en de Graafstraat?
• In het eerste kwartaal van 2022 zou de knoop worden doorgehakt met betrekking tot Croix de Bourgogne. Kunt u ons de stand van zaken
geven?
Stand van zaken ‘Ignatiusvallei’ (Boslust)
De laatste keer dat de CDA-fractie naar de stand van zaken heeft gevraagd, februari 2022, gaf u onder andere aan dat:
‘De geïnteresseerde opende partij is nog steeds in onderhandeling met de huidige eigenaar en het ziet er goed uit. De onderhandelingen zijn in
een afrondende fase. De wethouder hoopt dat het college hier binnenkort in overleg met de geïnteresseerde kopende partij over kan
communiceren.’
• Kunt u aangeven of er nog steeds vorderingen worden gemaakt of niet?

