
Valkenburg, 23 mei 2020 

Aan: College van B&W Valkenburg a/d Geul 
Van Buurt bewoners “Oosterbeemden Valkenburg” 
BetreC: Onhoudbare verkeerssituaEe voet- fietspad langs de Geul. 

Geachte Heren,  

Verontrust door de onhoudbare toestand op het nieuw ingerichte voetpad langs de Geul in het 
Oostelijk deel van Valkenburg centrum willen wij, voordat er ernsEge ongelukken gebeuren, dit 
probleem onder uw aandacht brengen. 
Sinds de herinrichEng van het voetpad, beginnende bij Parkeerplaats bij de speeltuin van het 
Koetshuis aan de Oosterweg, de Geul volgend tot aan het Walram , welk nu ook voor fietsen, 
bromfietsen en scootmobielen toegankelijk is, ontstaan op drukke dagen levens gevaarlijke situaEes.  
Zelfs nu in “CoronaEjd” eigenlijk een minder drukke Ejd in Valkenburg, zien wij een toenemend aantal 
fietsers (e-bikes) die menende op een fietspad te rijden en daarmee veelvuldig in conflict komen met 
de voetgangers.  Ook de jeugd gewend om op het grasveld aan de zuid kant van de Geul te spelen ziet 
zich plots geconfronteerd met een toe nemend aantal fietsers.  Bij de Sluis en het mooi verharde pad 
achter de bibliotheek ontstaan dagelijks gevaarlijke “narrow escapes”. 

Graag willen wij deze kwesEe onder uw aandacht brengen en willen u vragen dit pad langs de Geul 
weer de oude bestemming van “Wandelpad” terug te geven.  

Naar mogelijkheid zouden wij deze kwesEe graag persoonlijke met een van de Wethouders willen 
bespreken. 

Namens de buurtbewoners 
Cor Strijbosch , 
Guus van Moerkerk,  
Thea Christophe 
Paul Lamberty 
Jos Smeets 

CorrespondenEe adres Cor Strijbosch 
Betsy Perklaan  
0615882354 



Aan de inwoners van de Buurt Betsy Perklaan, Louis Eliasstraat, Wethouder Paulissenlaan  

BetreC ProblemaEek fiets/wandelpad langs de Geul 

Geachte dames, mijne Heren 

Geabendeerd door de vele verhalen die ons bereikten betreffende de onhoudbare situaEe op het 
oude pad langs de Geul, welk nu deel uitmaakt van een fietsknooppunt route, ondernomen wij in 
overleg met velen van jullie , acEe. 

• Cor Strijbos benaderde raadslid Jeff Kleijnen, die reeds een lange brief schreef naar de 
gemeente, 

• Namens ons allen, en door 35 handtekeningen bekrachEgd,  stuurden wij een brief naar het 
college van Burgemeester en Wethouder. Het collega nam nota van de brief zoals mevr.  
Vrencken secretaris B&W ons berichbe. De zaak wordt behandeld door wethouder C van Kan. 
Deze gaf een van zijn medewerkers  Dhr B Klinsky de opdracht te proberen tot een oplossing 
in deze te komen.  

• Ook stuurde wij, per mail,  deze en eerdere brief aan de raadsfracEe van AB,  PGP , VVD en 
CDA. 

Graag zouden wij voor het te verwachbe drukke Pinksterweekend,   om ongelukken te voorkomen,   
de oude borden VOETPAD terug willen zien vanaf de toegang bij Hotel Walram Germania tot aan het 
bruggetje bij parkeerplaats speeltuin kasteel Oost. Dit om ook de fietsers , e bikes, scooters , 
mountainbikers e.d er op te abenderen dat het hier om een combinaEe fiets-wandelpad gaat.    

Een permanente oplossing is vervolgens op later EjdsEp te onderzoeken en te bespreken. 

In de hoop u voorlopig afdoende geinformeerd te hebben 

Met vriendelijke groet 

Cor Strijbos / 0615882354 
Jos Smeets / 0620533459 


