
Onderwerp: Vragen op grond van artikel 41 van het reglement van orde van de CDA-fractie 
naar aanleiding van de herinrichting Valkenburgerstraat te Berg en Terblijt.  

Berg en Terblijt, 31 augustus 2018 

Geacht College, 

Onze fractie heeft de ontwikkelingen t.a.v. de herinrichting Valkenburgerstraat te Berg en 
Terblijt gedurende het laatste jaar met toenemende bezorgdheid gevolgd. Er zijn bij veel 
mensen klachten, onbegrip en onduidelijkheden over de gang van zaken.  

Voorgeschiedenis. 
De Valkenburgerstraat is een doorgaande weg, waarover veel bestemmingsverkeer rijdt, o.a. 
het brengen en halen van de schoolkinderen.  
In de eerste helft van 2016 werden de mensen uitgenodigd om deel te nemen aan een enquète 
over de gewenste herinrichting van de Valkenburgerstraat. 
Op 25 januari 2017 vond er een drukbezochte informatieavond plaats in café-zaal ’t Vöske, 
waar de herinrichtingsplannen gepresenteerd werden.  
In 2017 zijn de nutsbedrijven gestart met hun voorbereidende werkzaamheden voor de 
herinrichting, waar ze in 2018 tot op heden mee zijn doorgegaan. 
Op 13 maart 2018 werd het officiële startsein voor het uitvoeren van de herinrichting gegeven 
door wethouder Vankan. Tot op heden is er nog niet gestart met de beoogde 
wegwerkzaamheden. 
  

1. Kunt U op korte termijn een openbare informatiebijeenkomst organiseren om in 
gesprek met de mensen antwoorden te geven op hun vragen?  

2. Van diverse mensen hebben wij vernomen dat de huidige herinrichtingsplannen, die op 
internet staan, op enige punten anders zijn dan tijdens de presentatie in januari 2017. Is 
dat zo? Zo ja, kan dat in een nieuwe informatiebijeenkomst besproken gaan worden? 

3. De cda-fractie heeft vragen gekregen van mensen over de vigerende 
bezwaarprocedure. Komt er nog een openbare aankondiging, mogelijk op onderdelen, 
bv. t.a.v. de wijzigingen van de parkeerplaatsen, waarbij in een bezwaartermijn wordt 
voorzien?  

4. Bij velen leeft de wens van het instellen van een zogenaamde blauwe zone, vooral 
rond het winkelcentrum, het gezondheidscentrum en de school. Kan het inrichten van 
een blauwe zone bij de herinrichting gerealiseerd worden?  

5. T.a.v. de werkzaamheden van de nutsbedrijven het volgende. Mensen zien dat er 
voortdurend stukken van de weg afgezet worden, er kuilen worden gegraven en dat die 
na enige tijd weer dichtgemaakt worden, vaak wordt een en ander herhaald op 



(ongeveer?) dezelfde plaatsen. Mensen vragen zich af wanneer dit werk van de 
nutsbedrijven nou eindelijk voltooid zal zijn? 

6. Door de werkzaamheden van de nutsbedrijven is er vrijwel altijd een stuk van de weg 
afgezet. De kuilen worden veelal afgedicht met klinkers, waardoor de straat 
momenteel één grote lappendeken is geworden van verschillende soorten 
straatbedekkingen. Hier en daar liggen klinkers los, wat onveilige situaties kan 
veroorzaken. Nu de vakantieperiode ten einde is en de school weer is gestart, is het op 
bepaalde tijden druk door het woon- en schoolverkeer over deze weg. De cda-fractie 
vreest voor ongelukken ten gevolge van het slechte en onveilige wegdek. Wat gaat u 
hieraan doen om het veiliger te maken? 

7. De cda-fractie is van mening dat de geplande herinrichting op het gedeelte waar de 
rijbaan naast de heg van het kerkhof komt te liggen, onveilig is. Dit geldt vooral voor 
voetgangers die, nadat ze hun auto geparkeerd hebben in de buurt van het 
bedrijvencentrum, naar de kerk willen lopen. In de geplande situatie moeten ze een 
omweg maken: de Valkenburgerweg oversteken en verderop nog een keer op het 
kruispunt met de dr. Goossensstraat. Bent u bereid om deze situatie te heroverwegen 
en aan te passen? 

8. Kunt u aan de mensen van Berg en Terblijt uitleggen wat de reden is van zo’n lange 
vertraging van het starten van de daadwerkelijke herinrichting? En wanneer gaat nu 
echt de spreekwoordelijke schop in de grond? Wanneer is de verwachte oplevering 
van het werk in de Valkenburgerstraat? 

Geacht college: er valt in de richting van raad en inwoners het een en ander uit te leggen; wij 
nodigen u hier middels deze vragen toe uit.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de CDA-fractie,  

Marij Verheggen-Penders, raadslid. 

✆ 043 - 6041760 

mail: marijverheggen@hetnet.nl  
web: www.cda.nl/limburg/valkenburg-aan-de-geul/ 
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