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Algemeen        (Hoofdstuk 2) 



Hierbij presenteren wij U het door de Stichting Kernoverleg Vilt in de vergadering van  
17 december 2018 vastgestelde ‘Verkeersplan Vilt’. 

Het verkeersplan is gemaakt door de Werkgroep Verkeer van het Kernoverleg. 

Met de bewoners van de Meesweg en van de Sibberweg is op 31 oktober 2017 over de 
verkeerssituatie in hun straat afzonderlijk overleg gevoerd en het ontwerp van het verkeersplan is 
besproken in de dorpsbijeenkomsten van 8 november 2017 en van 28 februari 2018. 

De werkgroep heeft bij het ontwerpen van het plan intensief overleg gevoerd met dhr. 
B. Klinkien van de gemeente en wethouder C. Vankan heeft actief deelgenomen aan het overleg 
in de dorpsbijeenkomst van 28 februari 2018. 

In de brief d.d. 14 november 2017 van ons Kernoverleg aan het college van burgemeester en 
wethouders van onze gemeente heeft het Kernoverleg bericht, dat in goed overleg met de 
Werkgroep Verkeer aan een drietal verkeersprojecten in Vilt de hoogste prioriteit is toegekend.  
Dat betreft het aanbrengen van snelheid vertragende maatregelen bij binnenkomst van de 
bebouwde kom aan de Meesweg en de Sibberweg, het verbeteren van het voetpad en het 
aanleggen van een fietspad op de Meesweg en het voorzien van een duidelijke (kleur)markering 
voor het fietspad in de bebouwde kom van de Sibberweg. 

Het voetpad aan de Meesweg is inmiddels al door de gemeente tot volle tevredenheid van het 
Kernoverleg verbeterd. 

In een aanvullende brief aan het college van 25 maart 2018 is om een besluit tot uitvoering van 
een aantal maatregelen/werkzaamheden verzocht: ten aanzien van de Meesweg een 6-tal en ten 
aanzien van de Sibberweg een 3-tal.  
Kortheidshalve wordt voor de inhoud van deze brief verwezen naar de tekst op de bladzijden 9 
(Rijksweg) en 12 (Samenvatting Verkeersplan Vilt). 
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Dorpsontwikkelingsplan Vilt    (Hoofdstuk 3) 
Op de bladzijden 18 en 19 van het Dorpsontwikkelingsplan Vilt, op 29 mei 2013 door het 
Kernoverleg Vilt vastgesteld, is in paragraaf G. aandacht besteed aan ‘Verkeer en Veiligheid’. 

Daarover wordt in het dorpsontwikkelingsplan het navolgende opgemerkt. 
“Vilt wordt in twee delen gesplitst door de provinciale weg N590 tussen Maastricht en 
Valkenburg-centrum. Het verkeer maakt nog steeds veel gebruik van deze provinciale weg, 
waardoor de verkeersdruk in Vilt zeer hoog is te noemen.  
Ondanks de recent uitgevoerde reconstructie van deze provinciale weg en het verlagen van de 
toegestane snelheid op de weg van 80 naar 50 kilometer per uur vormt de Rijksweg een barrière 
voor de twee delen van het dorp en is de weg een grote belasting voor de leefbaarheid. 
Op korte termijn zal aandacht moeten worden besteed aan het verbeteren van de veiligheid van 
de Rijksweg voor zowel de gebruikers van de weg als voor de inwoners van Vilt.  
Het verbeteren van het groenonderhoud is ook een aandachtspunt. 

In de kern zijn nog twee andere doorgaande wegen. Het betreft de Sibberweg richting Sibbe en 
Margraten en de Meesweg/Lange Akker naar de kernen Berg en Houthem.  
Ook deze wegen worden veel bereden en belasten de leefbaarheid van het dorp. 

De infrastructuur van Vilt kenmerkt zich door kleinschaligheid. De woonstraten zijn over het 
algemeen erg smal, waardoor het parkeren van auto’s vaak problemen veroorzaakt.  
Ook zijn er enkele knelpunten voor het verkeer in het dorp, die de veiligheid van de inwoners en 
de verkeersdeelnemers in gevaar brengen. Samen met de gemeente moet nagegaan worden, 
welke maatregelen genomen kunnen worden om de verkeerssituatie in het dorp te verbeteren. 
Daarbij kan gedacht worden aan het aanpassen van verkeersregels en het aanbrengen van 
enkele kleine aanpassingen in de wegenstructuur.” 

Opgemerkt wordt in het dorpsontwikkelingsplan, dat de Werkgroep Veiligheid en Verkeer een 
groot aantal concrete voorstellen heeft gedaan om de verkeerssituatie van de Rijksweg te 
verbeteren. Het betreft bijvoorbeeld het plaatsen van verkeersborden, enkele kleine 
aanpassingen van de weg, de verkeersremmers, de afwatering van het fietspad, het groenon- 
derhoud en maatregelen om de vaak nog te hoge snelheid van de voertuigen terug te brengen.  
Helaas heeft het overleg hierover met de provincie slechts heel beperkt resultaat opgeleverd.  

Ook heeft de Werkgroep Veiligheid en Verkeer een aantal verbeteringen voorgesteld om de 
verkeerssituatie in het dorp zelf te verbeteren. Daarover is door het kernoverleg en de werkgroep 
de afgelopen jaren regelmatig bestuurlijk- en ambtelijk overleg gevoerd met de gemeente, dit met 
wisselende resultaten. Vooral bij het ontwikkelen van een veilig parkeerbeleid is weinig 
vooruitgang geboekt. 
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Proces Verkeersplan Vilt    (Hoofdstuk 4) 

Na het opheffen van de Werkgroep Veiligheid en Verkeer heeft het kernoverleg na overleg met 
wethouder C. Vankan besloten tot het oprichten van een nieuwe Werkgroep Verkeer.  
Een achttal inwoners van Vilt is bereid gevonden om aan die werkgroep deel te nemen en de 
samenstelling van de werkgroep is als volgt: Mevr. M. Martens en de heren R. Biermans,  
V. Boelaart, M. Driessens, H. Pricken, M. Roebroeck, J. Udo en Chr. Velraads.  
De werkgroep is op 25 april 2017 door het kernoverleg in aanwezigheid van wethouder  
C. Vankan en dhr. B. Katerberg geïnstalleerd en met een concrete opdracht aan het werk gezet. 

Om te komen tot een definitief verkeersplan is door de Werkgroep Verkeer gewerkt volgens een 
zes stappenplan, waarin overleg met deskundigen en inwoners belangrijke stappen in het proces 
zijn geweest.  
Het plan kent de navolgende stappen:  
1.Inventarisatie van knelpunten. 
2.Brainstormbijeenkomsten van de werkgroep over gewenste oplossingen. 
3.Overleg met verkeersdeskundigen van gemeente en provincie. 
4.Concept verkeersplan met korte- en lange termijnplannen. 
5.Inspraak bewoners op ontwerp van het verkeersplan. 
6.Vaststellen definitief ‘Verkeersplan Vilt’.  

Vilt is een klein dorp, maar heeft toch te maken met een hoge verkeersintensiteit op de 
doorgaande wegen. Die verkeersintensiteit ontstaat niet alleen door personenauto’s, maar ook 
door vrachtauto’s, autobussen, landbouwvoertuigen, motoren, fietsers en andere weggebruikers.  
  
De ligging van Vilt boven op de Cauberg betekent, dat er bijna het hele jaar door 
wielerwedstrijden en toertochten voor fietsers en auto’s worden georganiseerd, die vaak overlast 
voor de inwoners van Vilt opleveren.  
Daarnaast zijn er elk jaar vele honderdduizenden fietsers, die op eigen gelegenheid of in 
groepsverband door het dorp fietsen. Het gedrag van vooral deze niet georganiseerde fietsers 
levert telkens weer veel onveilige verkeerssituaties op en overlast voor de inwoners van Vilt. 

De knelpunten zijn niet overal in het dorp gelijk.  
Om die knelpunten duidelijk te presenteren heeft de werkgroep het dorp Vilt in vier 
aandachtsgebieden opgedeeld en presenteren wij de knelpunten per gebied.  
Het betreft dan de navolgende gebieden: Meesweg, Sibberweg, Dorpskern en de Rijksweg. 

In de dorpsbijeenkomst van 28 februari 2018 is door de Stichting Kernoverleg Vilt en de 
Werkgroep Verkeer aan de aanwezigen toegezegd, dat elk jaar de verkeerssituatie in het dorp 
zal worden geactualiseerd en in een openbare dorpsbijeenkomst zal worden besproken.  
Mocht dat aanleiding geven om het ‘Verkeersplan Vilt’ aan te passen, dan zal het kernoverleg de 
gemeente daarover informeren. 
Wethouder C. Vankan zal voor die dorpsbijeenkomsten worden uitgenodigd.  
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Meesweg        (Hoofdstuk 5) 

De Meesweg is een doorgaande weg naar de kernen Berg, Geulhem en Houthem.  
De weg wordt vaak als verbindingsweg tussen Vilt en Berg gebruikt, dit als alternatief voor de 
Rijksweg. De weg  wordt dan ook veel door forenzen voor woon- en werkverkeer gebruikt, om via 
Geulhem naar de A79 en de  A2 te rijden.  

Aan één zijde van de weg ligt een verhard wandelpad. Dit pad verkeerde tot voor kort in zeer 
slechte staat door wortelopdruk en het pad was door begroeiing erg smal geworden.  
Gelukkig heeft de gemeente het pad op verzoek van het kernoverleg recent goed opgeknapt. 

De Meesweg wordt sinds dit schooljaar gebruikt door schoolkinderen uit Vilt, die na de sluiting 
van de basisschool in Vilt op de basisschool van Berg zijn aangewezen. 
Knelpunten op deze weg zijn vrachtwagens, die hier regelmatig op de rijbaan staan, dit in 
combinatie met de gereden veel te hoge snelheid.  
De geparkeerde voertuigen belemmeren het veilige overzicht, waardoor de veiligheid van met 
name fietsers in het gedrang komt. 

De verkeersveiligheid van fietsers is gedurende drie weken ernstig in het geding bij de opbouw 
en het afbreken van de finishlocatie van de Amstel Gold Race.  
Vooral wanneer de Rijksweg ruim een week voor alle verkeer wordt afgesloten, ontstaan op de 
dan druk bereden Meesweg zeer gevaarlijke en onveilige situaties. De Meesweg is immers niet 
berekend op zoveel verkeer van onder andere bussen en vrachtauto’s.  
Vooral de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen baart ons grote zorgen, nu zij dit jaar 
voor het eerst in grote mate de basisschool van Berg bezoeken.     

In de bebouwde kom is de toegestane snelheid 30 km. per uur en staan auto’s geparkeerd op de 
rijbaan. Deze voertuigen hebben daar een verkeer remmende functie, maar zorgen ook voor 
onveilige situaties, omdat fietsers op de smalle weg langs deze auto’s moeten manoeuvreren. 

De aansluiting van de Meesweg op de Rijksweg is erg onoverzichtelijk en zorgt regelmatig voor 
gevaarlijke situaties. 

Doelstellingen voor de Meesweg zijn op korte termijn:  
- Verhogen van de veiligheid van fietsers (veilige schoolroute) door de aanleg van fietsstroken. 
- De snelheid buiten de bebouwde kom verlagen van 80 km. per uur naar 60 km. per uur. 
- Oplossen van het probleem van het parkeren van vrachtwagens buiten de bebouwde kom. 
- Optische maatregelen nemen (belijning) om snelheid te verlagen bij de ingang bebouwde kom. 
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Sibberweg        (Hoofdstuk 6) 
 

De Sibberweg is een doorgaande weg richting Sibbe en Margraten.  
De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en is derhalve 
aangewezen als een weg met een maximaal toegestane snelheid van 50 km. per uur. 
Op deze weg rijdt veel zwaar landbouw- en vrachtverkeer, want dit type verkeer mag niet over de 
provinciale weg N590 richting Valkenburg rijden. 
Dat veroorzaakt op de Sibberweg naast geluidshinder en trillingen ook regelmatig onveilige 
situaties, dit omdat het vracht- en landbouwverkeer de rijbaan moet delen met fietsers. 

Vanaf de Sibberweg richting Sibbe ligt buiten de bebouwde kom een fietspad aan de linker kant 
van de weg, waarvan ook wandelaars gebruik moeten maken. 
Wandelverkeer vanuit Vilt, dat via de Rijnsbergerweg en Oeveregrubbe richting Terblijt loopt, 
moet een gedeelte over de rijbaan van de Sibberweg lopen door het ontbreken van een trottoir. 
 
De inrichting van de weg voldoet niet aan het duurzaam veilig profiel voor een gebiedsont-
sluitingsweg, zoals vastgelegd in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). 
 

 

De werkgroep adviseert de gemeente om de Sibberweg op korte termijn verkeersveiliger te 
maken, òf te kiezen voor het alternatieve plan, dat in bijlage A is beschreven. 

Doelstellingen voor de Sibberweg zijn op korte termijn: 
- Duidelijke markering van oversteekplaats voor fietsers en voetgangers bij de Rijnsbergerweg. 
- Verhogen van de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietsstroken conform het GVVP. 
- Renovatie van de ingang bebouwde kom (op korte termijn) door kanalisatiestrepen bij de  
  ingang van de bebouwde kom. 
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Uitgangspunt GVVP Situatie Sibberweg 

Geen oversteek van fietsverkeer op 
wegvlak.

Fietsverkeer moet oversteken om over het enkel-
zijdige fietspad vanuit Vilt naar Sibbe te fietsen. 

Geen parkeren op de rijbaan. Parkeren op de rijbaan is op Sibberweg wel 
toegestaan.

Fietsvoorzieningen aanwezig met een 
breedte van 1,80 meter.

Er zijn fietsstroken aanwezig, maar die voldoen 
absoluut niet aan het gestelde uitgangspunt van 
1,80 meter breed.



Dorpskern        (Hoofdstuk 7) 

De woonkern van het dorp Vilt is compleet ingericht als een 30 km. zone. 
Bewoners geven aan, dat deze snelheid niet door iedereen gerespecteerd wordt. 
 
Een ander knelpunt zijn de geparkeerde voertuigen in de smalle straten van de woonkern.  

Het parkeren bij de frituur is gereguleerd, maar bewoners geven aan, dat hier regelmatig 
voertuigen staan waar dat niet is toegestaan. 
  
In de woonkern zijn vooralsnog geen fysieke maatregelen voorgesteld, maar wordt de gemeente 
wel gevraagd om meer en beter te handhaven. 
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Rijksweg        (Hoofdstuk 8) 

Dwars door Vilt loopt de provinciale weg N590 (Rijksweg), die het dorp in twee delen splijt.  
De weg is een aantal jaren geleden compleet geherstructureerd, waarbij de maximumsnelheid is 
aangepast en teruggebracht is naar 50 km. per uur. 
Bij deze aanpassingen zijn ook vluchtheuvels gemaakt en zijn de aansluitingen met de Meesweg 
en de Leijstenstraat aangepast. 
 
Volgens de bewoners is de veiligheid door deze aanpassingen niet toegenomen en wordt  
de maximaal toegestane snelheid vaak overschreden. 
Recent uitgevoerde snelheidsmetingen bevestigen dit beeld (zie Bijlage B.).  
 
Een ander aandachtspunt zijn de oversteekplaatsen.  
Op de Rijksweg is een oversteekplaats gerealiseerd met twee vluchtheuvels, waar voetgangers 
veilig kunnen oversteken.  
In het midden van deze vluchtheuvels is een verkeerszuil geplaatst. Kinderen staan achter die 
zuilen verscholen en zijn daardoor niet goed zichtbaar voor de overige verkeersdeelnemers.  
 
De kruising van Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht is een knelpunt, waar regelmatig 
(bijna)ongelukken gebeuren door afslaand verkeer van de Rijksweg naar de Sibberweg. 
Door geparkeerde voertuigen langs de Rijksweg worden (brom)fietsers, die op het fietspad  
richting Valkenburg rijden, niet opgemerkt door het afslaande verkeer richting Sibbe. 
Daarnaast is het oversteken van de Rijksweg op dit kruispunt voor voetgangers gevaarlijk, dit 
omdat er geen veilige oversteekmogelijkheid aanwezig is. 
Een vluchtheuvel of rotonde op deze plaats kan zorgen voor een veilige oversteekplaats en is 
tevens een snelheid beperkende maatregel. 

De fietspaden langs de Rijksweg worden niet goed onderhouden.  
Aan de zijkanten is op een aantal plekken een brede dilatatievoeg gemaakt, waar fietsbanden in 
blijven steken.  
Het groenonderhoud is minimaal en geeft in de zomermaanden een onverzorgde aanblik.  
In de wintermaanden levert het gebrek aan onderhoud gevaarlijke situaties op doordat bladeren, 
eikels en takken zorgen voor gladheid en hindernissen op de fietspaden.  
Water blijft op de fietspaden staan, omdat de waterafvoerputten verstopt zijn. 

In de onder ´Algemeen´ vermelde brief aan het college van 25 maart 2018 is aangegeven, dat bij 
de inwoners van Vilt een aantal wensen bestaan om te komen tot het verbeteren van de 
verkeersveiligheid van de Rijksweg en dat de Werkgroep Verkeer en het Kernoverleg graag op 
korte termijn tot een overleg met de provincie wilden komen om die zaken te bespreken. Dat 
overleg met ambtenaren heeft – ter plekke – plaatsgevonden. Daaruit is gebleken, dat de 
provincie en de gemeente de mogelijkheid bespreken om de Rijksweg N590 in eigendom over te 
dragen aan de gemeente. In dit verband is in september 2018 door Royal Haskoning DHV een 
rapport uitgebracht “Scan provinciale wegen N298 en N590”. 
Het kernoverleg is erg ingenomen met dit initiatief, omdat het de mogelijkheid biedt de Rijksweg 
om te vormen tot een gemeentelijke weg.  

Met vertegenwoordigers van de provincie hebben wij de mogelijkheid besproken om op het 
kruispunt Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht een rotonde te realiseren. Een rotonde kan ertoe 
bijdragen, dat de snelheid van het verkeer binnen de bebouwde kom van Vilt wordt afgeremd. 
Die snelheid is immers nog steeds veel te hoog. Bovendien kan dan voor voetgangers een veilige 
oversteekplaats worden gemaakt.  
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Doelstelling voor de Rijksweg is op korte termijn: 
dat de gemeente in het kader van een eventuele overname van de Rijksweg een overleg met de 
Werkgroep Verkeer belegt om te spreken over de (on)mogelijkheden van het maken van een 
rotonde op het kruispunt Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht.  

Van de provincie hebben wij vernomen, dat de kosten van een rotonde kunnen worden 
meegenomen bij het bepalen van de door de provincie aan de gemeente te betalen 
overdrachtsprijs voor de Rijksweg.   
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Samenvatting verkeersplan Vilt   (Hoofdstuk 9) 

In de dorpsbijeenkomst van 28 februari 2018 zijn door de inwoners van Vilt de 
navolgende onderwerpen met wethouder C. Vankan besproken: 

Sibberweg 
Voldoende doorstroom vindt men zeer belangrijk. 
Parkeerplaatsen dienen voldoende aanwezig te zijn. 
Snelheidsvertraging is zeer wenselijk. 
Smallere komremmers zijn negatief voor de doorstroom en leiden tot filevorming. 
Instellen 30 km. zone Sibberweg. 
Instellen 60 km. zone voor de Vilterweg. 
Weg is niet ingericht op zwaar landbouwverkeer, trillingen ook ’s nachts. 
Vrijliggend fietspad rechterzijde Vilterweg (vanaf Vilt richting Sibbe). 
Stoepen doortrekken aan beide zijden Sibberweg tot aan Rijnsbergerweg. 
Fietssuggestiestroken in kleur aan beide zijden van de Sibberweg. 
Duidelijke belijning Sibberweg. 
Rioolproblematiek bebouwde kom Sibberweg. 
     
Meesweg. 
Voldoende doorstroom vindt men zeer belangrijk. 
Parkeerplaatsen dienen voldoende aanwezig te zijn. 
Snelheidsbeperking verdient aandacht in de 30 km. zone. 
Handhaven komremmer nabij de Heiweg is wenselijk. 
Sluipweg Meesweg veranderen in een éénrichting straat. 
Wanneer komt een radarmeting van de snelheid in de bebouwde kom (30 km. zone). 
Bord plaatsen bij verlaten bebouwde kom Berg, dat maximum snelheid van 60 km. aangeeft. 
Bord einde bebouwde kom plaatsen bij verlaten bebouwde kom van Berg richting Vit. 
Parkeerprobleem in bocht Vinkenweg – Meesweg. 
Van groenvoorziening voor café parkeerplaatsen maken. 
Afslag Rijksweg – Meesweg is erg onoverzichtelijk door geparkeerde auto’s. 

Na ontvangen advies van wethouder C. Vankan en na overleg in de Werkgroep 
Verkeer en de Stichting Kernoverleg Vilt worden de navolgende projecten 
urgent verklaard: 

Sibberweg 
- Verduidelijking oversteekplaats voetgangers (aanleg onverhard voetpad achter bomenrij). 
- Duidelijke markering met licht oversteekplaats voor fietsers /voetgangers nabij Rijnsbergerweg. 
- Belijning kanalisatiestrepen bij benadering van de bebouwde kom van Vilt vanuit Sibbe. 

Meesweg 
- Vernieuwen voetpad (is reeds uitgevoerd). 
- Aanbrengen van suggestie fietsstroken door middel van kleur. 
- Bij het verlaten van de kern Berg plaatsen de borden ‘einde bebouwde kom’  en ’60 km. zone’. 
- Opheffen parkeerproblematiek vrachtverkeer. 
- Belijning kanalisatiestrepen bij benadering vanuit Berg van de bebouwde kom van Vilt. 
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Bij brief van 14 november 2017 heeft het kernoverleg aan het college van burgemeester en 
wethouders bericht, dat aan een viertal projecten de hoogste prioriteit wordt toegekend. 
Dat betreft het aanbrengen van snelheid vertragende maatregelen bij de 
binnenkomst van de Meesweg en de Sibberweg, het verbeteren van het voetpad op de 
Meesweg (is gebeurd), het aanleggen van een fietspad op de Meesweg en het 
voorzien van een duidelijke (kleur)markering van het fietspad in de bebouwde 
kom van de Sibberweg. 



Wij willen alsnog aan deze prioriteiten toevoegen de wens om, in het kader van een mogelijke 
overdracht in eigendom van de Rijksweg aan de gemeente, op korte termijn te worden 
betrokken bij wensen/plannen voor het herinrichten van het kruispunt 
Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht. 

In een aanvullende brief aan het college van 25 maart 2018 is om een besluit tot uitvoering van 
een aantal maatregelen/werkzaamheden verzocht:  

Meesweg. 
1. Vernieuwen/verbreden van het bestaande voetpad. 
2. Maken van een veilige school/huis-verbinding voor schoolgaande kinderen door het 

aanbrengen van suggestie fietsstroken door middel van kleur, of door het aanleggen van 
een gescheiden fietspad. 

3. Plaatsen van een bord ‘Einde bebouwde kom’ in Berg bij de Slakweg. 
4. Plaatsen van een bord ’60 km zone’ bij het verlaten van de bebouwde kom van Berg. 
5. Opheffen van de parkeerproblematiek van vrachtauto’s. 
6. Belijning kanalisatiestrepen bij nadering bebouwde kom Vilt vanuit Berg. 

Sibberweg. 
1. Duidelijke markering met licht bij nadering oversteekplaats voor fietsers en voetgangers 

ter hoogte van de Oeveregrubbe* (Rijnsberg).  
2. Belijning en eventueel kanalisatiestrepen bij nadering bebouwde kom Vilt vanuit Sibbe. 
3. Aanleg onverhard voetpad achter de bomen.  

* Bedoeld is de Rijnsbergerweg.  

Tevens is in die brief aangegeven, dat bij de inwoners van Vilt een aantal wensen bestaan om te 
komen tot het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Rijksweg en de Werkgroep Verkeer 
en het Kernoverleg graag op korte termijn tot een overleg met de provincie wilden komen om die 
zaken te bespreken. Dat overleg heeft – ter plekke – plaatsgevonden: diverse (on)mogelijkheden, 
waaronder ook de overdracht van de Rijksweg (N590) aan de gemeente, zijn daarbij aan de orde 
geweest. 
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Urgentie Meesweg in kader Amstel Gold Race  
          (Hoofdstuk 10) 

Tenslotte willen wij in het bijzonder aandacht vragen voor de verkeers (onveilige) situatie op de 
Meesweg’ in relatie tot de Amstel Gold Race, die dit jaar gehouden wordt in het Paasweekend 
van 20 en 21 april. 
Bij het hoofdstuk Meesweg is eerder aangegeven, dat de verkeersveiligheid van  schoolgaande 
kinderen uit Vilt gedurende drie weken ernstig in het geding is bij de opbouw en het afbreken van 
de finishlocatie van de Amstel Gold Race.  
Bovendien wordt de Rijksweg dan ruim een week voor alle verkeer afgesloten. 
Over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen uit Vilt in die periode maken 
wij ons grote zorgen, vooral ook omdat zij dit jaar voor het eerst met deze onveilige verkeers-
situatie te maken krijgen. 

Wij realiseren ons, dat het niet haalbaar is vóór begin april 2019 de rijwielpaden op de Meesweg 
aan te leggen. Daarom dringen wij bij de gemeente erop aan tijdelijke noodmaatregelen te 
treffen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het regelen voor de kinderen van de 
basisschool van busvervoer vanuit Vilt naar Berg in deze periode rond de Amstel Gold Race. 

 
 Aldus vastgesteld op 17 december 2018. 

De Werkgroep Verkeer,     De Stichting Kernoverleg Vilt, 

Chr. Velraads.  H. Pricken.    J. Creusen.  M. Martens. 
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Bijlage A.  

Uitkomst verschillende bijeenkomsten met inwoners Vilt. 

Vanuit de Werkgroep Verkeer hebben meerdere overleggen plaatsgevonden met de direct 
omwonenden van de Meesweg en de Sibberweg. Daarnaast zijn er op 8 november 2017 en op 
28 februari 2018 openbare dorpsbijeenkomsten gehouden, waarin alle inwoners van het dorp de 
knelpunten en eventuele oplossingen daarvan konden aandragen. 

Vanuit het dorp zijn de volgende punten aangedragen, die vaak nog niet bij de knelpunten aan 
bod zijn gekomen of die een verdere uitleg nodig hebben. 

Bij alle knelpunten geldt dat de inwoners van Vilt een goede doorstroom van verkeer belangrijk 
vinden.  

Rijksweg 

Onduidelijke markering doodlopende weg Geulgracht.  
Met name vakantiegangers rijden de Geulgracht in.  

Parkeergelegenheid langs Rijksweg.  
De parkeerstroken langs de Rijksweg zijn erg smal. Auto’s moeten half op de stoep geparkeerd 
worden.  
Daarnaast belemmeren geparkeerde auto’s nabij het kruispunt Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht 
het overzicht: door het afslaande verkeer richting Sibbe ontstaan, met name voor (rechtdoor 
rijdende) fietsers, gevaarlijke situaties. 

Duidelijke markering fietspad Cauberg (Landal).  
De huidige verkeersinformatie op de borden is zeer onduidelijk en erg verwarrend.  
Fietsers die vanaf Landal richting Vilt fietsen, nemen aan de verkeerde zijde van de Rijksweg het 
fietspad, waardoor bij de kruising Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht gevaarlijke situaties ontstaan, 
omdat fietsers vanaf de Sibberweg gezien rechts komen op het fietspad waar je ze niet verwacht.  

!  
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Kruispunt Sibberweg/
Rijksweg/ 
Geulgracht 



Nieuwe verbindingsweg tussen Rijksweg en Daalhemerweg  
 

!
Een alternatief plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Rijksweg en op de 
Sibberweg is het bovenstaande concept, waarbij een nieuwe verbindingsweg wordt aangelegd 
tussen de Rijksweg en de Daalhemerweg. 
De Cauberg zou bij deze plannen een éénrichtingsweg kunnen worden, waardoor de veiligheid 
voor de vele recreatieve fietsers op deze weg enorm zou verbeteren. 
Het verkeer vanuit Vilt richting Valkenburg kan dan gebruik maken van deze alternatieve weg en 
via de Daalhemerweg naar Valkenburg rijden. 
De bedrijven bovenaan de Cauberg blijven goed bereikbaar. 
 
Omdat er door deze realisatie minder verkeer van de Rijksweg naar de Sibberweg hoeft, komt er 
op deze kruising meer plaats voor een rotonde en een goede oversteekplaats. 
De functie van de Sibberweg als gebiedsontsluitingsweg kan vervallen, waardoor kosten voor 
renovatie van die weg komen te vervallen. 
 
Een ander winstpunt is, dat verkeer op zoek naar een parkeerplaats op de Rijksweg niet meer op 
de weg hoeft te keren, maar dit kan doen op de aan te leggen rotonde. 
Door de rotonde mooi aan te kleden zal dit zowel voor de bedrijven bovenaan de Cauberg als de 
gemeente zorgen voor een fraaie entree van Valkenburg-centrum. En uiteraard ook voor de kern 
Vilt. 

Sibberweg 

Bewoners geven aan vooral veel last te hebben van landbouwverkeer, dit met name in de 
nachtelijke uren. Het landbouwverkeer veroorzaakt geluidsoverlast en overlast van trillingen. 

Binnen de bebouwde kom is de Sibberweg nu een 50 km. zone.  
Is het mogelijk om hier een 30 km. zone van te maken? 

Verduidelijken van de belijning op de Sibberweg. 

De fietssuggestiestroken in de bebouwde kom een kleurmarkering geven, waardoor die stroken 
beter zichtbaar zijn voor het gemotoriseerde verkeer. 
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Bij de wegversmalling een voetgangersoversteekplaats realiseren voor wandelaars.  
Dat biedt voetgangers een veilige oversteek vanaf het rijwielpad naar het wandelgebied in de 
omgeving van de Rijnsbergerweg en omgekeerd vanuit het wandelgebied naar de Sibberweg. 

De troittoirs aan beide zijden van de Sibberweg volledig doortrekken tot aan de grens van de 
bebouwde kom. Nu houden deze eerder op. 

Parkeerplaatsen dienen voldoende aanwezig te zijn.  
Indien er in de toekomst een reconstructie van de Sibberweg zou plaatsvinden, dan is het 
belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners komen. 
  
Een voorstel voor een volledige reconstructie zou kunnen zijn om de stoep en parkeervakken 
volledig in elkaar te laten integreren. Hiervoor is voldoende ruimte op de Sibberweg. Door de 
parkeervakken en de stoep in elkaar te laten integreren, verhoog je de veiligheid voor zowel de 
voetgangers als de fietsers, die hierdoor meer ruimte krijgen op de weg.  
Diagonaal parkeren van de auto’s zou ook een oplossing kunnen zijn om voldoende 
parkeergelegenheid te creëren.  
Vooral in de zomer is het parkeren een probleem door het fietstoerisme.  

Een aantal inwoners is voorstander van het maken van smallere komremmers, omdat je 
daardoor duidelijk ziet dat je de bebouwde kom van het dorp binnenkomt.  
Andere inwoners geven aan, dat het eventueel plaatsen van komremmers kan zorgen voor 
verkeersvertraging. Zij geven aan dat een komremmer zeer negatief is voor de doorstroming van 
het verkeer en kan lijden tot filevorming.  

Voorstel om een vrij liggend fietspad aan te leggen aan de rechterzijde van de Vilterweg. Dit 
fietspad kan tot Sibbe doorgetrokken worden. Fietsers en voetgangers hoeven daardoor niet 
meer over te steken op een onoverzichtelijke oversteekplaats. 

Bestaat de mogelijkheid om van de Vilterweg een 60 km. zone te maken in plaats van de  
80 km. zone die het nu is? 

Meesweg binnen de bebouwde kom 

Het bespreken van de overzichtelijkheid en het parkeren op de Meesweg levert veel 
verschillende ideeën en meningen op. 

Belangrijk om te vermelden is, dat iedereen het wel erover eens is, dat de Meesweg niet 
overzichtelijk is en dat de aansluiting met de Rijksweg vaker gevaarlijke situaties oplevert.  
Op welke wijze dit in de toekomst, eventueel met aanpassingen, zou kunnen worden verbeterd, 
daarover bestaan veel verschillende meningen. 

Er is gesproken over het integreren van parkeervakken in de stoep van de Meesweg. Het is een 
brede stoep, die hiervoor de ruimte zou bieden.  
Een aantal bewoners van de Meesweg heeft naar aanleiding van dit voorstel schriftelijk 
gereageerd en geeft nadrukkelijk het navolgende aan: 
“Na overleg met de bewoners aan de even nummers zijde, tussen Rijksweg/Vinkenweg en 
Leeuwerikstraat, vinden wij het als bewoners geen goed plan om aan deze zijde parkeervakken 
te maken. Door auto’s te parkeren aan deze zijde, is er geen goed uitzicht bij het verlaten van de 
uitrit. Ook vanuit de Leeuwerikstraat wordt het zicht belemmerd richting Rijksweg en Vinkenweg. 
De parkeerplaatsen kunnen het beste aan de oneven zijde blijven. 
Een goedkopere oplossing is, aangeven waar wel geparkeerd mag worden door middel van 
vakken, of waar niet geparkeerd mag worden door middel van een kruis, of beide. Niet parkeren 
geldt dan achter de uitrit van huisnummer 4 vanaf de hoek Rijksweg/Meesweg en achter de uitrit 
van huisnummer 6.” 
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Het plaatsen van een komremmer bij de ingang van Vilt bij de Heiweg zorgt voor 
verkeersvertraging, maar de doorstroom van verkeer is wel belangrijk. 

Om het sluipverkeer, dat nu gebruik maakt van de Meesweg tegen te gaan zou het een 
overweging kunnen zijn, om de Meesweg te veranderen in een eenrichtingsweg, zodat de weg 
alleen nog aantrekkelijk is voor bestemmingsverkeer. 

Radar heeft een week metingen gedaan buiten de bebouwde kom.  
Wanneer komt er nu ook een meting binnen de bebouwde kom? 

Parkeerprobleem Vinkenweg/Meesweg in de bocht bij de frituur.  
Hier geldt een parkeerverbod, dat echter niet wordt gehandhaafd. 

Van de groenvoorziening op de Meesweg voor het café parkeerplekken maken.  
De brievenbus verplaatsen en aan de andere kant de banken verplaatsen. 

Parkeervakken op de Meesweg herkenbaar maken bij het café (5 meter uit de bocht). 

De drempel van de afslag Rijksweg naar de Meesweg is erg hoog en is ook veel te kort voor 
auto’s om goed te kunnen nemen.  
Hierdoor moeten auto’s die op de Rijksweg willen afslaan of auto’s die vanuit de Meesweg de 
Rijksweg op willen, wachten in de bocht. Dat veroorzaakt regelmatig gevaarlijke situaties.  

Meesweg buiten de bebouwde kom 

Het probleem van het parkeren van (vracht)auto’s op de rijbaan kan worden opgelost, door de 
aanwezige groenstrook (aan de linkerzijde van de Meesweg vanuit Vilt richting Berg) te 
verharden en aan te wijzen als parkeerplaats voor het vrachtverkeer. 
Dit dient vooral het overzicht en dus de veiligheid van de fietsende schoolgaande jeugd. 
Ook de organisatie van de Amstel Gold Race zou hiermee gediend zijn, evenals bussen die 
bezoekers van de Kerstgrotten naar het centrum brengen. 
Maar er zijn ook mensen, die het maken van een verharde parkeerplaats in het buitengebied 
geen goed idee vinden.  

Het voetpad aan de rechterzijde van de weg (vanuit Vilt richting Berg) is dermate in verval 
geraakt, dat dit vervangen dient te worden door een nieuw fiets-/voetpad, gescheiden van de weg 
door middel van groen, bijvoorbeeld een heg. Een optie is om een nieuw fiets-/voetpad aan te 
leggen zonder status. (Het pad is inmiddels door de gemeente opgeknapt). 

Verkeersvertraging door middel van een wegversmalling ter hoogte van het huidige jeugdhonk 
zou zeer welkom zijn. Deze maatregel zal vertragend werken en tevens zal dit de veiligheid voor 
de aanwezige jeugd op dit punt ten goede komen.  

Bij binnenkomst van de bebouwde kom van het dorp vóór de Heiweg een wegversmalling 
realiseren voor vertragende werking.  
Tevens de daar aanwezige drempel verwijderen, dit voor een betere doorstroom van verkeer. 

Voor de Meesweg is een 60 km. zone ingesteld, maar dat is alleen aangegeven voor verkeer dat 
Vilt verlaat. Gevraagd wordt om bij het verlaten van de bebouwde kom van Berg ook een 
verkeersbord te plaatsen, dat de maximumsnelheid van 60 km. per uur aangeeft. 

Bij het verlaten van de bebouwde kom van Berg richting Vilt het bord ‘einde bebouwde kom’ 
plaatsen. 
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Bijlage B.  
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