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Verkeersonveiligheid aan de orde van de dag in heel Valkenburg aan de Geul
Wij worden al jarenlang overstelpt met klachten van heel veel wandelaars en van onze inwoners. Er zijn veel klachten (de goede daargelaten)
over fietsers, met name tourfietsers (vooral als zij met een paar bij elkaar zijn), mountainbikers, elektronische fietsers, scooters, scheurende
motors, quads en automobilisten. Het schijnt dat velen van hen op plaatsen rijden waar dit verboden is en/of elke regel aan hun laars lappen.
Ook zie je dat er nog steeds mensen achter het stuur met hun GSM bezig zijn zonder dat zij bezig zijn aandacht te besteden aan de
verkeersproblematiek om hun heen met alle negatieve gevolgen van dien. Ook heb je nog altijd van die automobilisten, shootersgebruikers en
fietsers die nog altijd niet stoppen voor een voetgangersoversteekplaats als mensen willen oversteken. Als mensen hun daar op aanspreken dan
worden ze meestal voor rotte vis uitgemaakt. De leefbaarheid en veiligheid is hier zeer ernstig in het geding. Valkenburg aan de Geul lijkt soms
wel op een groot racecircuit en een vrijstaat voor verkeershufters!
Het voetgangerscentrum in Valkenburg is een grote racebaan voor o.a. shootersgebruikers die elke fatsoensnorm aan hun laars lappen.
Voetgangers waaronder veel ouderen en mensen slecht ter been voelen zich en dan drukken wij het nog zacht gezegd uit niet meer veilig. Wij
hebben al diverse malen verzocht alles in het werk te stellen om deze overlast keihard aan te pakken. Maar het schijnt wel of men hier ziende
blind en horend doof voor blijft. Het gaat dus niet over automobilisten die een paar km per uur te hard rijden. Ook zie je dat dat er steeds meer
auto’s en bestelbusjes lukraak op trottoirs geparkeerd worden, zodat dit zeer hinderlijk is voor voetgangers, maar vooral voor mensen die
gebruik maken van een scootmobiel of rollator. Deze kunnen geen kant meer op.
N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
 Bent u het met ons eens dat dat er stevig werk gemaakt dient te worden om de verkeersonveiligheid een halt toe te roepen?
 Bent u bereid om hierover met de politie om tafel te gaan zitten om te komen tot een plan van aanpak?
37 burgemeesters in manifest aan kabinet ‘pak ondermijning nu eens echt aan’.
Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de ondermijnende criminaliteit
harde slagen toe te brengen. De burgemeesters bepleiten het gericht pakken en plukken van criminelen en meer geld voor het bestrijden van de
criminaliteit.
Over de schoenen: 'Misschien zijn we te lang te stil gebleven terwijl het water ons bij tijd en wijle over de schoenen loopt. Tijd voor actie',
stellen de burgemeesters. Onder de burgemeesters die het stuk hebben ondertekend zijn Paul Depla van Breda, Koen Schuiling van Groningen
en Onno van Veldhuizen van Enschede.'
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Dodenlijst: In het manifest benadrukken de bestuurders dat ze dagelijks de gevolgen van de ondermijnende criminaliteit ervaren. 'Corruptie,
bedreigingen, intimidatie, geweld en helaas steeds meer doden. Ook het aantal vergismoorden neemt toe. Staat je naam op een dodenlijst?
Dan is ook je omgeving niet meer veilig.'
Aanbevelingen: De gemeentebestuurders komen met aanbevelingen voor de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Zo bepleiten ze meer
investeringen in de hele strafrechtketen. 'Dat begint bij opsporing door en aanwezigheid van wijkagenten.' Daarnaast adviseren ze het
Openbaar Ministerie en de rechtbanken meer capaciteit te geven. 'Zaken blijven tergend lang op de plank liggen. Daders worden zelden
vastgehouden in afwachting van de zitting en pakken hun oude leven op.'
Jeugdwerk: Ook het investeren in jeugd- en jongerenwerk en in docenten die signaleren en ingrijpen als jongeren dreigen af te glijden, is een
aandachtspunt. 'Voorkom dat zij de toekomstige bazen van de onderwereld worden.'
Ondermijning kom je ook tegen in een toeristische gemeente zoals Valkenburg aan de Geul die ook nog onderdeel uitmaakt van de grensregio.
Wij hebben begrepen dat iedere gemeente zich mag aansluiten bij dit manifest.
N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vraag:
 Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de gemeente Valkenburg aan de Geul zich ook aan sluit bij het manifest aan het kabinet ‘pak
ondermijning nu eens echt aan’. Want ook wij moeten een stevige vuist maken tegen ondermijning.
Plenkertsstraat (deze vraag is ter beantwoording doorgeschoven vanuit de commissie SOB 21 september)
In de nacht van 31 juli/1 augustus jl. zijn twee leegstaande panden in de Plenkertstraat volledig door brand verwoest. De eigenaar heeft toen
aangegeven dat de panden nog dezelfde zondag volledig gesloopt zouden worden.
Op 5 augustus jl. heeft de gemeente de eigenaar gesommeerd de overblijfselen van deze afgebrande gebouwen totaal te slopen.
Wat wekt onze grote verbazing? Het is nu 21 september en een gedeelte van de gebouwen staat nog steeds overeind (zie bijgevoegde foto's).
Eigenlijk is dit een grote aanfluiting voor de gehele gemeente Valkenburg aan de Geul. Zeker voor het aanzicht van de Plenkertstraat, wat
beslist niet de eerste keer is. Wij als VSP willen de volgende vragen aan u stellen:
•
Kunt u er zorg voor dragen dat de overblijfselen van de afgebrande gebouwen zo snel als mogelijk gesloopt worden?
•
Kunt u er zorg voor dragen dat het terrein zo afgeschermd wordt dat het aan het zicht van de straat onttrokken wordt?
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Raden in Verzet
Tijdens de kadernota vergadering is, met instemming van het college, door de raad de opdracht aan het college gegeven de brief van Raden in
verzet (2021-213) te ondertekenen en in een begeleidend schrijven aan te geven dat onze gemeente zich ook zorgen maakt over de
gemeentelijke financiën als gevolg van de stijgende kosten in de Jeugdzorg en WMO en de extra kosten en verminderde opbrengsten als gevolg
van se Covid-19 pandemie.
 Is de brief inmiddels ondertekend en met een begeleidend schrijven verstuurd?
Vuurwerk
Naar aanleiding van een enquête over vuurwerk tijdens de jaarwisseling is afgesproken dat de raad zich nog eens zou beraden over de uitkomst
van de enquête en zich richting de jaarwisseling uit te spreken over hoe met de uitkomst van de enquête om te gaan. Daar het weer richting
eind van het jaar loopt zou een datum geprikt moeten worden om hier als raad over te kunnen brainstormen. Ons voorstel is dit op korte termijn
door het presidium te laten agenderen.

VVD

---

