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Geachte Colleges, raden,
Eigenlijk zou u zich moeten schamen. Schamen dat u het gezamenlijk Lijn50-project Team Heuvelland
laat ontsporen, dat u elkaar te lijf gaat met gerechtelijke procedures, dat het Lijn50-project Team
Heuvelland willens en wetens op achterstand wordt gezet, weer terug bij af is.
Het maatschappelijk belang van 50000 inwoners – een verkeersleefbaar heuvelland – wordt te
grabbel gooit door tekortschietend projectmanagement, bestuurlijke verdeeldheid en het gemis van
een kritisch controlerende rol van de raden. Een gemeenschappelijk project is echt méér dan slechts
het beschikbaar stellen van een zak geld, óns geld!
En u was nog wel zó gewaarschuwd. In juni 2021, meer dan een jaar geleden, trok onze
bewonersinitiatiefgroep al aan de alarmbel1. We vonden de uitvoeringsagenda van Team heuvelland
toen al te soft. Eenzijdig inzetten op gedragsverandering, bewustwording en communicatie is
ontoereikend om dit probleem te tackelen. Ook andere grote partijen (zoals Visit Zuid-Limburg)
toonden tijdens de gemeenschappelijke raadsvergadering in juni 2021 aan dat deze zachte aanpak
geen blijvend en afdoend effect heeft. U deed er niets mee, u liet zich leiden door dure
adviesbureaus, die u gebracht hebben waar we nu staan. Terug bij af!!
Met dit schrijven wil de bewonersinitiatiefgroep Lijn50-Verkeersleefbaar u oproepen, een einde te
maken aan het onderlinge gekibbel over de tijdelijke/gedeeltelijke afsluiting van een aantal wegen in
Vaals. Stop met mekaar te bevechten. Besteed uw tijd en (ons) geld aan die zaken waar inwoners van
de Lijn50-gemeenten wél iets aan hebben. Krachtige, afdoende maatregelen om heuvelland-breed
de verkeersoverlast tot een einde te brengen.
Laat het Vaals-incident de wake-up call zijn. Lijn50-inwoners hebben er alle baat bij dat dit project
gecontinueerd wordt. Maar niet op de wijze waarop het tot nu toe ging. De koers moet verlegd,
vooralsnog beperkt worden tot de Lijn50-gemeenten, en maatregelen moeten ingrijpender. Het gaat
hier niet om die ene weg in Vaals. Het overlastprobleem zit in de haarvaten van het heuvelland, in
álle haarvaten. Dit pak je niet per haarvat aan, dit pak je als geheel aan. Colleges, raden, doe dat dan
ook. Red dit gemeenschappelijke project door de koers gezamenlijk(!!) te wijzigen.
De deelnemers aan en een groeiend aantal sympathisanten van de bewonersinitiatiefgroep Lijn50Verkeersleefbaar onderschrijven de doelstelling van ‘een verkeersleefbaar heuvelland’.
Een gebied waar verkeer geen negatieve impact heeft op natuur, landschap, wonen en verblijven.
Een gebied waar verkeer de functie heeft om percelen, woningen en locaties - overlastvrij bereikbaar te houden. Gemotoriseerd hobby-verkeer (pretverkeer, herrieverkeer etc.) heeft hierin
geen plaats. Rondtoeren voor de lol, kabaal maken omdat het een kick geeft, natuur- en woongebieden, veldwegen en holle weggetjes gebruiken als racecircuit, … dat moet afgelopen zijn.
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En daar moet veel voor veranderen, op meerdere fronten, bij alle betrokken partijen. Zoals we
allemaal weten, verandering roept per definitie weerstand op. De bewonersinitiatiefgroep begrijpt
dat dit geen gemakkelijke opgave is.
Het doorzettingsvermogen, de overtuigingskracht en de gedrevenheid van u als bestuurders en
raden is in deze cruciaal. Denken vanuit de lange termijn, denken vanuit visie, maar ook de kracht om
uit te kunnen stijgen boven de dorpspolitieke korte-termijn belangen is dan ook noodzakelijk. Kom
op, neem uw verantwoordelijkheid!
Wij vragen u als bestuurders en raden om over uw eigen schaduw heen te stappen, en te kiezen voor
een heuvelland-breed algemeen belang. Help dit project weer op gang door focus aan te brengen,
heb de moed om de oorzaken aan te pakken, maak het weren van overlast gevend verkeer tot
basisprincipe. En dan vindt u de bewonersinitiatiefgroep Lijn50-verkeersleefbaar aan uw zijde.
Niet als groen vinkje, wél als serieuze gesprekspartner, als grootste belanghebbende in dit project.
De bewonersinitiatiefgroep Lijn50-verkeersleefbaar gaf in haar nieuwsbrief van juli 2022 op
eenvoudige wijze aan welke uitgangspunten die nieuwe koers zouden moeten bepalen.






HERSTEL de GEZAMENLIJKHEID van het project
GA UIT VAN DE VISIE; NATUUR EN LEEFBAARHEID OP ÉÉN
BESCHOUW INWONERS ALS BELANGRIJKE BELANGHEBBENDEN
KIES voor HARDE/FYSIEKE/AFDOENDE MAATREGELEN

O
O
O
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STOP MET CAMPAGNES, EDUCATIE EN GEDRAGSVERANDERING
STOP GEÏSOLEERDE EN ONDOORDACHTE EXPERIMENTEN
STOP MET POLDEREN EN SYMPTOOMBESTRIJDING
STOP MET HET IDEE OVERLAST TE KUNNEN SPREIDEN



VOORALSNOG TIJDENS WEEKEND & FEESTDAGEN ….
TOEGANGSVERBOD VOOR HERRIEVERKEER IN HEUVELLAND*
* voor zover mogelijk en met voorwaardelijke uitzonderingen



AUTOLUWE ZONES & WEGEN,
WANDELEN EN FIETSEN GAAN VÓÓR GEMOTORISEERD VERKEER

Voor de volledigheid hebben wij tevens de Nieuwbrief juli 2022 en Reactie bewonersinitiatiefgroep LIJN50-VERKEERSLEEFBAAR - juni 2021
bij dit schrijven bijgevoegd.

Geachte colleges, raden, de nood is hoog onder de Lijn50-inwoners. Dit gekibbel moet wat ons
betreft zo snel mogelijk afgelopen zijn. Denk nog ‘ns terug aan al die mooie beloftes en toezeggingen
die u gedaan heeft in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2022 over ‘de overheid als solide
partner’. Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen. Neem uw verantwoordelijkheid en ga
aan de slag. Maar wél met draagvlak bij de inwoners van de Lijn50-gemeenten.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep van het bewonersinitiatiefgroep Lijn50-verkeersleefbaar
Site:
Email:

https://lijn50-verkeersleefbaar.webnode.nl/
Lijn50-verkeersleefbaar@ziggo.nl
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