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Punten voor de rondvraag commissie ABA de dato 8 februari 2021
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Overlast De Dwingel in Valkenburg
Wij als VSP hebben klachten ontvangen overlast De Dwingel in Valkenburg. De trappenpartij lijkt een aantrekkingskracht uit te oefenen op
fietsers, mountainbikers, scooters en er zijn zelfs al motors gesignaleerd. Dit levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers, mensen met
rollators, ook op de Neerhem. Ook is er overlast van hangjongeren die daar o.a. drugs gebruiken. Ook wordt er regelmatig zwerfvuil gedumpt.
Dit alles zorgt voor veel overlast.
Hier bevinden zich soms heel veel mensen (toeristen) en het is dus bepaald niet het visiteplaatje zoals wij dat graag willen voor Valkenburg. Een
muur van een aangrenzend woonhuis is al diverse malen bespoten met graffiti. N.a.v. hebben wij de volgen vragen:
 Bent u bereid hier handhavend tegen op te treden?
 Is het mogelijk om hier een camera te hangen?
Gebiedsvisie Berg i.v.m. een goede communicatie
Wij zijn door een aantal inwoners benaderd van Berg en Terblijt die niet te spreken zijn dat er alleen sprake is van digitale
voorlichtingsbijeenkomsten. Zeker het gegeven dat er toch nog altijd mensen zijn die hier niet goed mee over weg kunnen. N.a.v. hebben wij de
volgende vragen:
 Bent u bereid dat u de bewoners van Berg en Terblijt ook nog schriftelijk benaderd worden, hun zodoende de nodige informatie verstrekt
wordt en via een bijgevoegd formulier de kans te geven hun voorkeur scenario aan te kruisen en/of hun mening te geven?
 Bent u ook bereid bij dit schrijven een retour enveloppe te voegen met daarop een antwoordnummer?
Doorgeschoven uit commissie SOB/EFTR
Onderhoud wandelpaden
 Bent u bereid om met de eigenaar van het agrarisch gebied dat grenst aan de Hoeve Heijhofweg in overleg te treden als er daadwerkelijk
sprake zou zijn van landjepik en dat dan de onrechtmatige toegeëigende grond weer onderdeel gaat uitmaken van het voetpad?
 Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de bermen van het Heijhofpad hersteld worden en de kosten hiervan verhaald worden op
degene die deze vernielt heeft?
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