
Geacht College,

Op 23 oktober 2018 (gedateerd 17 oktober 2018) ontvingen de bewoners van 
de Emmaberg een schrijven van de gemeente Valkenburg inzake 
verkeersmaatregelen Kerststad 2018. Voor ons als bewoners een totale 
verrassing zeker gezien in het licht van een door uw college geannuleerde 
informatieavond in september 2018. De brief die gezonden is aan de 
bewoners geeft in zijn algemeenheid weer wat het college voor ogen heeft, 
maar niet op welke inhoudelijke wijze verkeersmaatregelen etc. getroffen 
zijn en worden. Sterker nog, uit de bij de brief bijgevoegde gebrekkige 
routekaart blijkt pas wat het college concreet van plan is vanaf 17 
november 2018.

Naar aanleiding van deze brief zijn er door bewoners van de Emmaberg een 
fiks aantal vragen gerezen. Dit als consequentie van het niet met de 
bewoners in gesprek gaan vooraf aan de door het college genomen 
besluiten.

Onderstaand treft u de vragen aan. Wij verzoeken uw college om 
schriftelijke beantwoording uiterlijk Vrijdag 9 november 2018 per 
onderstaand mailadres. Ons inziens alleszins redelijk gezien de late 
informatie van het college aan de betrokken bewoners en de ingangsdatum 
van de maatregelen.

Onderstaand in willekeurige volgorde de vragen waarop de betrokken 
bewoners antwoord verwachten:
- Welk verkeersbesluiten liggen ten grondslag aan de verkeersmaatregelen?
- Gedurende welke periode hebben deze voorgenomen verkeersbesluiten 
voorgelegen voor inspraak door betrokken bewoners?
- En in het geval dat de Raad bevoegd is tot het nemen van besluiten: Op 
welk moment heeft het college de voorgenomen besluiten voorgelegd aan de 
Raad?
- Voorzover er geen sprake zou zijn van te nemen verkeersbesluiten: 
opgrond van welke overwegingen heeft het college en de Raad haar 
bevoegdheid gehanteerd om tot de voorgenomen verkeersmaatregelen te 
komen?
- Uw college heeft jl. augustus gecommuniceerd over  voorgenomen 
verkeersmaatregelen, maar inhoudelijk is hierover niet met bewoners 
overleg geweest, sterker nog: geen bewonersbrieven en / of 
inloopbijeenkomsten. Ook over de definitieve besluitvorming heeft geen 
enkele informatieronde vanuit uw college plaatsgevonden.
- In de brief aan de bewoners wordt gesproken over het inzetten van 
verkeersregelaars op het moment van eenrichtingsverkeer. Alleen op deze 
momenten? Wordt er niet structureel rekening gehouden met de inzet van 
verkeersmaatregelen om het verkeer in en om Valkenburg in goede banen te 
leiden? Even voor alle duidelijkheid: Het college gaat er vanuit dat er 
ruim 160 autobussen op de Hekerweg geparkeerd kunnen worden! Die moeten 
allemaal via de Emmaberg / Nieuweweg!!
- Welke milieuvergunningen inzake de verkeersintensiteit en 
parkeermaatregelen zijn er afgegeven en welke daarvan hebben op welk 
moment ter inzage gelegen voor de betrokken bewoners?
- Waarom heeft het college besloten om de Prinses Beatrixsingel en De 
Valkenberg niet meer als parkeergelegenheid in te zetten?
- Wat als de Emmaberg / Nieuweweg dichtslibt? Hoe blijven de woningen 
voor de bewoners van de Emmaberg / Heek Nieuweweg bereikbaar? Welke 
instructies krijgen de verkeersregelaars mee en op welke manier wordt er 



direct gehandhaafd? Ondanks dat er al jaren gevraagd wordt om 
herinrichting en ontlasting van de Emmaberg en Heek Nieuweweg, vanwege 
verkeersonveilige soms zeer gevaarlijke situaties, wordt het door de 
aangekondigde maatregelen alleen nog maar onveiliger en neemt de 
verkeersintensiteit, geluidsoverlast en percentage fijnstof alleen maar 
toe. Heeft het college hierop de juiste milieukundige toetsen gedaan, en 
opgrond daarvan een overeenkomstig besluit genomen?
- Heeft het college een verkeerscirculatieplan vastgesteld voor de 
kerstmarktperiode of geldt het verplichte verkeerscirculatieplan bij 
calamiteiten? Graag ontvangen wij bij de beantwoording het 
verkeerscirculatieplan.
- Is het bestemmingsplan aangepast op de aangekondige maatregelen van het 
betreffende parkeergebied aan de Hekerweg?
- Hebben handhavers niet meer bevoegdheid dan alleen handhaven als de 
geluidsoverlast van stationair draaiende motoren een probleem wordt? Ons 
inziens is er op het moment dat bussen aan de Hekerweg terecht moeten 
veel meer aan de hand.
- Wat denkt het college te doen aan buschauffeurs die toch gewoon hun 
routeplanner volgen? Welke handhavingsmogelijkheden zijn er dan?
- Op het moment dat de Hekerweg moet worden ingezet als parkeeruitval, 
hoe verwacht men dan dat hulpdiensten nog in het centrum en verder op 
tijd hun weg vinden? Nu is dit al bij drukke verkeersomstandigheden een 
probleem.
- Hoe voorkomt het college dat bussen hun eigen “tomtom” route weer 
oppakken bij vertrek en /of ophalen van passagiers? Welke handhaving 
staat het college ter beschikking om buschauffeurs te dwingen andere 
routes te nemen?
- Wordt alleen op de Hekerweg op de vrije stukken geparkeerd of ook voor 
de aldaar liggende woningen?
- Waar moeten de passagiers concreet uitstappen? Is er een plaats 
voorzien waar dat moet gebeuren? Worden daar toiletten en andere 
sanitaire en afvalvoorzieningen getroffen? Graag ontvangen wij de 
milieuvergunningen.
- Welke voorlichting heeft er naar busbedrijven en reisorganisaties 
plaatsgevonden?
- Welke parkeeralternatieven heeft de college in de afgelopen jaren 
overwogen en waarom zijn deze nu niet in de maatregelen betrokken? 
Immers, het college heeft al jaren met de problematiek van het parkeren 
tijdens de Kerstmarkt te maken. 

Namens bewoners van de Emmaberg en Heek Nieuweweg,
J. Absil,
S. Smit


