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Punten voor de rondvraag gecombineerde digitale commissie SOB / EFTR de dato 24 maart 2021
Fractie
AB

Vraag
---

CDA

Aanpak leegstand centra & woningbouw voor starters
In een artikel van de Limburger, van 12 maart 2021, sprak gedeputeerde Dritty uit dat de provincie gaat kijken of er meer versnelling en meer
volume aangebracht kan worden bij de bouw van goedkopere koopwoningen en dat er bij gemeenten nog meer aandacht wordt gevraagd voor
starterswoningen.
In datzelfde artikel staat dat er al gesprekken lopen met meerdere gemeenten, voor een provinciale bijdrage, die in de eerste fase niet
meededen. Waarbij met 5 gemeenten de gesprekken al zover gevorderd zijn dat concrete afspraken over samenwerking volgens de provincie
binnen handbereik liggen. Voor die projecten zou een kleine vijf miljoen subsidie van de provincie beschikbaar zijn.
De vraag is als volgt: Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de wethouder bovenop dit dossier zit en wij hopen (en nemen eigenlijk aan) dat
Valkenburg aan de Geul één van de 5 gemeenten is waarover in dit artikel gesproken wordt, ook omdat de CDA-fractie de wethouder meerdere
keren op deze subsidies heeft gewezen.
 Kan de wethouder ons zeggen of dit klopt, welke specifieke projecten er besproken worden en welk bedrag hiermee gemoeid is?
Mogelijkheid tot herleven lichtplan geulkades van Ingo Maurer?
Jaren geleden is er bij het herstel van de kademuren langs de Geul een lichtkunstwerk van Ingo Maurer geïnstalleerd. Dit kunstwerk was helaas
na een tijd niet meer bruikbaar. Volgens onze informatie deels doordat takken ervoor zorgden dat de lichtkabels, om het wateroppervlak van
onderop te belichten, kapot werden gemaakt.
Met de nieuwe vuilvangconstructie in de Geul (achter de rolschaatsbaan) zien wij als CDA-fractie kansen om het lichtkunstwerk van Ingo Maurer
te doen herleven.
Samen met de reconstructie van het Walramplein tot evenementenplein, met de toekomst van het nieuwe Medisch Centrum in de Nieuwe kerk
en een hopelijk toekomstig druk en gezellig uitgaansleven in het centrum kan dit lichtkunstwerk nog meer allure geven aan ons toeristisch
plaatje Valkenburg aan de Geul.
 Is de wethouder dit met ons eens en is hij bereid om een start te geven aan het opnieuw onderzoeken of dit plan haalbaar is?
RES Zuid-Limburg
 Is het college bekend dat er zoeklocaties zon en wind op landbouwgebieden in onze gemeente in de concept Regionale Energie Strategie
Zuid-Limburg van juli 2020 (zie de website van nationaal programma regionale energiestrategie via nl.res op p. 184, figuur/kaartje 2.6) zijn
voorgesteld zonder dat de gemeenteraad daarvan niet eerder op expliciete wijze op de hoogte is gebracht?
 Is het correct dat de locaties die door wethouder Meijers in de ZOOM vergadering over de RES Zuid-Limburg met leden van de raad c.q.
raadscommissies op 27 januari 2021, zijn genoemd nl. de Emmaberg en een weiland in Houthem tussen de spoorlijn en de autoweg, v.w.b.
dit laatste gebied het gebied ten noorden van de voormalige kern Vroenhof en tevens het gebied aan de Meerssenderweg te Houthem betreft
? Een locatie die gelegen is direct ten westen van het appartementencomplex Meerssenderweg 26-28 betreft (zoals ook op kaart groen is
ingekleurd en daarmee volgens het college een geschikte locatie landbouwgebied voor de opwek van zonne-energie)
 Acht het college het spelen van een zogenoemd RES realisatiespel met een relatief klein aantal inwoners voldoende om de door hun
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geopperde locaties die deels dezelfde waren als die van de gemeente, voldoende was om daarmee de locaties in het RES Zuid-Limburg voor
de besluitvorming door onze gemeenteraad uiterlijk juni 2021 i.v.m. het uitbrengen van het bod RES Zuid-Limburg door het Rijk te
legitimeren?
Besteding gelden uit steunpakket voor de culturele sector
In de rondvraag van de vorige commissievergadering is door het CDA geïnformeerd naar de besteding van de gelden uit het steunpakket voor de
culturele sector. De wethouder heeft aangegeven dat het mogelijk is dit in het 1e kwartaal af te ronden.
 Kan de wethouder de stand van zaken aangeven?
 Wordt dit nog in het 1e kwartaal afgehandeld?
Gastprovincie WK wielrennen 2027 in Nederland
Is de gemeente Valkenburg aan de Geul voornemens om opnieuw (mede)organisator te zijn van een WK Wielrennen in 2027. Zo ja, is de
gemeente Valkenburg aan de Geul betrokken bij de opstelling van dit bidboek?
VSP

Snoeien bomen Aan de Leimkoel / Aan de Brikkenaove
Bewoners klagen over de overlast van de inmiddels grote bomen (een soort acacia’s) Aan de Leimkoel / Aan de Brikkenaove. Met namen het
hoekhuis (zie foto) ondervindt heel erg veel overlast.
Dit soort bomen werden zo’n 20 jaar geleden in meer wijken gepland, vanwege het feit dat ze nogal goedkoop waren. In de huidige woonwijken
worden ze niet meer toegepast vanwege overlast en buiten proportionele omvang. Aan de Brikkenaove zijn ze vanwege de overlast op verzoek
van de bewoners verwijderd. En in overleg hebben de mensen kunnen kiezen voor kleinere andere soortige.
Het verzoek is om de bomen in deze straat preventief te snoeien zodat later dit jaar de overlast aanzienlijk minder is.
 Kan de wethouder er nu in elk geval voor zorgen dat deze bomen nu in het voorjaar een snoeibeurt krijgen?
 Kan er in de nabije toekomst gekeken worden of deze bomen toch niet vervangen kunnen worden door een kleiner soort die minder overlast
met zich meebrengt?
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St. Jansbron
De St. Jansbron langs de Oostergats is een pareltje langs de Geul.
Maar het bord is wel erg gedateerd. Eigenlijk niet waardig als je uitgeroepen bent als wandelstad van Nederland.
 Is het mogelijk dat dit bord (zie bijgevoegde foto) vervangen wordt door een nieuw bord of paneel?
PGP

---

VVD

Houthem
Ons bereiken veel opmerkingen over het gevaarlijke kruispunt doorgaande weg Houthem – Vauwerstraat. Hier heeft rechts voorrang maar dit is
een onoverzichtelijk punt, vooral met wielrenners die vanuit de Vauwerstraat de bocht om schieten.
 Kan hier een waarschuwingsbord of een verkeersspiegel worden geplaatst?
Woningen en jongeren
In de krant van afgelopen donderdag stond een artikel over de woningbouw voor starters in Mechelen. Daar hebben 17 jongeren (gehuwd,
samenwonend en alleenstaand) zich verenigd in een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ze laten zich begeleiden door een
adviesbureau. Onze vraag aan de wethouder is de volgende.
 Gaat de wethouder wachten op een dergelijk initiatief in de Gemeente Valkenburg aan de Geul of gaat u dit voor zijn en met plannen komen
met uitzicht voor de starters op de woningmarkt?
Verkeersoverlast provinciale rijksweg (Strucht/Oud-Valkenburg) te Schin op Geul
Sinds het voorjaar van 2020 is men bezig aan graaf -en leidingwerkzaamheden aan de provinciale rijksweg in Schin op Geul. Gedurende deze
werkzaamheden is constant een van de rijbanen afgesloten en worden de auto’s geleid d.m.v. aanwijzingen van verkeersregelaars en
stoplichten.
Voorheen werd in het weekend de tweede rijbaan, die was versperd, vrijgemaakt. Dit, zodat de doorstroming gedurende het weekend gewoon
zoals gebruikelijk doorgang kon vinden. Echter is dit sinds enkele weken niet meer het geval, tot ergernis van de bewoners aan deze weg en
mensen die van deze doorgangsweg gebruik maken.
Het probleem is niet alleen dat er slechts één kant van de weg gebruikt kan worden, maar ook het feit dat er op dit lange stuk (500 à 600m) 2
zijwegen met verkeerslichten staan. Dit zorgt ook nog eens voor extra lange wachttijden en langere rijen auto’s.
Zeker nu de lente aangebroken is en het weer beter wordt, zullen veel meer mensen de wegen in het Heuvelland gebruiken dan in de koude
wintermaanden, dit resulteerde afgelopen weekend al in een lange rij wachtende automobilisten bij het binnen rijden van Oud-Valkenburg.
 Bent U op de hoogte van de ergernis van bewoners van Schin op Geul en de mensen die aan deze rijksweg wonen?
 Kunt U iets doen om dit probleem op te lossen? (bv. De wegversperring gedurende het weekend ongedaan maken zodat het verkeer van twee
rijbanen gebruik kan maken).

