
Valkenburg a/d Geul, 6 december 2022.

Raadsfractie VSP,
p/a Hoogbeek 39,
6305 BH Valkenburg a/d Geul.
Tel: 06-51355901 mail:

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Geacht college,

Wij worden steeds meer benaderd door inwoners van Schin op Geul, Berg en Terblijt en Vilt.
Het gaat hier vooral om de onveilige situaties die zich voordoen m.b.t. het oversteken van de 
provinciale wegen de N595 te Schin op Geul en de N590 Berg en Terblijt en Vilt. Er wordt 
sowieso veels te hard gereden op beide wegen. Er zijn geen veilige oversteekplaatsen voor 
voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen met rollators op beide wegen. Het is vrijwel altijd 
een gok voor deze mensen als ze veilig de overkant van de straat willen bereiken. Het wordt 
de allerhoogste tijd voor een drastische aanpak om de veiligheid op deze wegen te vergroten.
Tevens willen wij u erop wijzen dat het ook de allerhoogste tijd wordt om een lang 
gekoesterde wens van met name de inwoners van Berg en Terblijt in vervulling te laten gaan 
en dat het aanbrengen van verlichting op de Rasberg. Vooral als het donker is, is het 
levensgevaarlijk als je je als fietser  op de Rasberg bevindt. Je wordt door de verlichting van 
het gemotoriseerd verkeer totaal verblind.

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij 
graag schriftelijk beantwoord willen zien:
1. Is het college bereid met de provincie in contact te treden om te komen tot meer veiligheid 
op de provinciale wegen die door onze gemeente lopen o.a. door snelheidscontroles, 
terugbrengen maximumsnelheid (Oud Valkenburg), aanpassingen infrastructuur en voorzien 
van veilige oversteekplaatsen (zebra’s) met middengeleiders?
2. Is het college bereid met de provincie in contact te treden om te komen tot het aanbrengen 
van openbare verlichting op de Rasberg in Berg en Terblijt.

Namens de VSP fractie,

Chrétien Jamin.


