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Punten voor de rondvraag commissie SOB dato 15 september 2020
Fractie
AB

Vraag
Glasvezel
Analoog aan de inspanningen van de gemeente Gulpen-Wittem, de gemeente Maastricht en de provincie verzoeken we het college om met de
aanbieders van glasvezel te gaan praten over uitbreiding van het net. Wij vinden het namelijk niet langer verdedigbaar dat een hele kern (zoals
bijvoorbeeld Sibbe) anno 2020 verstoken blijft van snel internet.
 Graag een reactie van het college hierop.
Herplant boom
Ongeveer een jaar geleden is, vanwege ziekte, een voor Berg en Terblijt beeldbepalende boom gekapt ter hoogte van het marktplein.
Daarbij is toegezegd een vergelijkbare boom (qua omvang en kwaliteit) terug te plaatsen.
 Kan het college aangeven of ze deze toezegging gestand doet?
 Zo ja, wanneer kunnen we de herplant verwachten?
Hondenuitlaatplek
 Kan het college onderzoeken of een hondenuitlaatplek in de wijk Broekhem-Zuid gerealiseerd kan worden? Dit analoog aan voorzieningen in
Broekhem- Noord en in diverse kernen.

CDA

Reconstructie Koningswinkelstraat Broekhem
In de Limburger van 21 februari 2020 werd geschreven dat de Koningswinkelstraat in Broekhem volledig op de schop zou gaan.
Naast de riolering zou er ook naar de verkeersveiligheid worden gekeken en zou de bestrating worden aangepakt.
Wij hebben de volgende vragen:
 Kan de wethouder ons vertellen wat de laatste stand van zaken is? En kan hij ons ook uitleg geven over hoe de communicatie en
informatievoorziening richting de inwoners zal verlopen?
 De Koningswinkelstraat is een belangrijke straat in Broekhem vanwege o.a. de aangrenzende Aldi, de kerk, de Valkenier en verschillende
andere zaken. De CDA-fractie zou het een goed idee vinden om met deze betrokkenen te kijken of er een gehele opwaardering kan
plaatsvinden waarbij ook wordt gekeken naar de ruimte rondom Aldi en kerk. Hierbij kan gekeken worden naar het groener maken van de
omgeving en misschien een betere inpassing van parkeergelegenheid. Zo kun je meerdere uitdagingen in één keer aanpakken. Is het college
hiertoe bereid?
 De CDA-fractie hoort van verschillende mensen die woonachtig zijn aan de Koningswinkelstraat dat er sprake is van wateroverlast en
verzakkingen in- en rondom het huis. Is het college zich hiervan bewust en wordt ook daar specifiek naar gekeken?
Weg Vroenhof (tussen Stationstraat en viaduct onder A79)
Veel mensen in Houthem Sint-Gerlach storen zich aan de staat van de weg Vroenhof na het openbreken van deze weg (overigens ook al
daarvoor). Eind mei 2020 las de CDA-fractie dat de provincie Limburg van plan zou zijn om anticyclisch te investeren tot een bedrag van 100 tot
260 miljoen euro. Het zou hierbij onder meer gaan om infrastructuur en fietsplannen.
Wethouder Vankan zou onmiddellijk de verdere renovatie deponeren bij de provincie als deze met de extra miljoenen ruimte zou bieden voor
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direct uitvoerbare gemeentelijke plannen.
 Wat is de stand van zaken en is de wethouder nog steeds volop aan het lobbyen voor deze belangrijke gelden?
VSP

Stop verkeershufterig gedrag
In onze artikel 32 vraag van 7 augustus 2020 inzake ‘Stop het verkeershufterig gedrag in Valkenburg aan de Geul’ hebben wij de locatie Neerhem
ook genoemd als locatie waar veel te hard wordt gereden. Inmiddels hebben de bewoners en bedrijven in de straat op iedere paal een plakkaat
gehangen met het cijfer 50 en de tekst Neerhem trapt op de rem.
Onze vraag aan het college is
A. of u hiervan op de hoogte bent,
B. of bewoners en bedrijven zich ook bij u gemeld hebben om verkeersremmende maatregelen te nemen dan wel consequenter te handhaven
op snelheid.
C. Wat gaat u als college met deze noodoproep doen.
D. Kunt u in overweging nemen om ter plekke van de kabelbaan een VOP te realiseren. Wij hebben in de afgelopen tijd geconstateerd dat
mensen her en der oversteken hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties. Een duidelijk VOP zou aan de veiligheid kunnen bijdragen.
Opknapbeurt Koningswinkelstraat
Bij de reconstructie van de Beatrixsingel is aan de klankbordgroep meegedeeld dat ook de Koningswinkelstraat een opknapbeurt krijgt. Wij zien
dat in deze straat het trottoir, voornamelijk aan de rechterzijde richting de Broekhem, veel losliggende stoeptegels.
Onze vraag aan het college is wanneer de reconstructie van de Koningswinkelstraat op de agenda staat.

PGP

Tegengaan eenzaamheid
In de krant stond van 8 september konden wij lezen dat alle 9 Limburgse buurtbussen voorlopig nog niet de weg op gaan i.v.m. corona.
 Om eenzaamheid tegen te gaan vragen wij of het college aan een oplossing werkt om daar waar de buurtbussen rijden de bewoners van een
alternatief te voorzien dan wel in overleg is of gaat met de provincie om tot een oplossing te komen. Of laat het college deze mensen in de
kou staan.
Knopen Lopen
Hebben de andere Zuid-Limburgse gemeenten reeds positief gereageerd op het voorstel en kan er mee aan de slag gegaan worden?
Toerisme en Recreatie in balans met de leefomgeving
We hebben de brief van mevrouw Prins met het onderwerp “Waarheen leidt de weg” ontvangen. We zijn benieuwd naar hoe het college op dit
schrijven gaat reageren. Dit hangt namelijk nauw samen met de op 8 juni 2020 aangenomen motie: Toerisme en Recreatie in balans met de
leefomgeving.
 Is de gemeente Valkenburg aan de Geul reeds in gesprek is gegaan met andere gemeenten in het Heuvelland om te kunnen bepalen of er
mogelijkheden zijn om meer rust in het Heuvelland te krijgen?
De PGP is daarbij van mening dat als er besloten wordt om bepaalde economische activiteiten doorgang te laten vinden, dat er een fatsoenlijke
(groen)compensatie tegenover moet staan. Wij vinden dat dit onderwerp als raad besproken moet worden, bijvoorbeeld, in een benen op
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tafelgesprek.
 Vindt de wethouder dit een goede aanpak of heeft hij reeds andere mogelijkheden in de planning staan om de wrijving tussen economie en
natuur bespreekbaar te maken?
VVD

Wateroverlast
Zondag 16 augustus was het weer zover. Een modderstroom die alle kanten Valkenburg binnen kwam en die voor heel veel overlast en schade
heeft gezorgd. Een compliment aan de BOA's en brandweer die na de stroom een en ander in goede banen konden leiden en mee hebben
geholpen het modderwater weg te pompen.
 Kan de riolering het niet aan?
 Zijn er mogelijkheden om dit in de toekomst te beperken en zo ja, welke?
Verwijsborden horeca en winkels
Tijdens de SOB-commissie van 16 juni 2020 hebben wij vragen gesteld over de onduidelijkheid van de oranje/gele verwijsborden winkels/horeca.
Tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2020 is door ons weer een vraag gesteld en is door de EFTR-wethouder toegezegd hier naar te gaan kijken.
Tot onze verbazing zijn de borden de hele zomer niet gewijzigd en per 1 september zelfs verwijderd.
 Graag uitleg over deze gang van zaken.

