Van: Neerhem op de rem [mailto:neerhemopderem@gmail.com]
Verzonden: zaterdag 3 oktober 2020 20:37
Aan: griffie
Onderwerp: Neerhem op de rem.

Aan:
het college van B&W van de Gemeente Valkenburg aan de Geul
De gemeenteraad
t.a.v de Griffie
Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul
via e-mail: griffie@valkenburg.nl
Datum: 3 oktober 2020
Betreft: Neerhem op de Rem!
Geachte college, leden van de gemeentelijke fracties,
Wij vragen uw dringende aandacht voor het volgende:
Vanwege de structurele té hoge snelheden op de Neerhem / Oud Valkenburgerweg
komt de verkeersveiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers van onze
straat(en) in het gedrang!
Bij de visievorming Valkenburg-Oost , uitgevoerd door bureau Dear Hunter , is reeds
in de aanloop naar de bevindingen gebleken dat de meeste klachten uit de Neerhem
kwamen, zoals al door het bureau aan ons medegedeeld, en in afwachting van het
gehele rapport.
Wij hebben ons dan ook genoodzaakt gezien om de actiegroep Neerhem op de
Rem in het leven te roepen. Zodat er ook daadwerkelijk ACTIE wordt ondernomen!!
Ons streven is wel dan ook om SAMEN naar een oplossing te zoeken waar alle
partijen zich in kunnen vinden.
Al meer dan 25 jaar zet men zich op onze straat in voor de veiligheid, maar tot op
heden is slechts weinig concreets gerealiseerd.
Onze gemeente heeft leefbaarheid en verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en
dat kunnen wij alleen maar onderschrijven.
Ook wij realiseren ons dat deze weg een belangrijke verkeersader is door Valkenburg
aan de Geul. Wat niet weg neemt dat de maximum snelheid als minimum snelheid
wordt gehanteerd, de huidige inrichting nodigt daar ook toe uit; een rechtstand vanaf
Berkelplein en vanaf Schin op Geul van 80km zich laten uitrollen naar de Neerhem .
Wij verzoeken u dan ook om deze urgente problematiek op de Neerhem op zeer korte
termijn op te lossen en in uw begroting een bedrag te reserveren hiervoor. Aan de
veiligheid van onze bezoekers, inwoners en ondernemers zou geen prijskaartje mogen
hangen.

Ons initiatief wordt ondersteund door 73 bewoners/ondernemers, welke deze brief
mede ondertekenen. In verband met de AVG verzoeken wij u deze lijst niet openbaar
te publiceren.
Vanzelfsprekend zijn wij immer bereid een en ander mondeling (thans met
inachtneming van de corona-maatregelen) nader toe te lichten.
De actiegroep Neerhem op de Rem
E. Houten
J. Huijnen
J. Hardy
J. Rooding

