Verslag Klankbordgroep Trambaanfietsroute
Bijeenkomst 16, woensdag 24 oktober 2018
Datum
Tijd
Aanwezig

Woensdag 24 oktober 2018
19:00 -22:00 uur
Mark Henfling, technisch voorzitter
Annemiek de Vries, verslaglegging
Sander Croes, Bewonersgroep Cadier en Keer
Mariet Custers, Bewonersgroep Gulpen-Wittem
Till Walther, Burgerinitiatief Vallei Lemiers
Cor Hanssen, afgevaardigde Werkgroep Route en Verkeersveiligheid
Aernout Henny, afgevaardigde Werkgroep Natuur, Groen en Omgeving
Reina Pasma, afgevaardigde Werkgroep Maatschappelijke Waarde
Antoinne Beijers-Cornelissen, Koninklijke Horeca Nederland
Jurgen Mingels, VTN

Afgemeld
Afwezig

Opening en mededelingen
•

•

Dit is de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep. Er komt nog een evaluatiebijeenkomst
vóór 19 november as. voor alle deelnemers aan de werkgroepen en Klankbordgroep. Van
deze evaluatiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat ook aan de Stuurgroep wordt
gestuurd.
Het besluit van zowel het VVV als de Fietsersbond om niet meer deel te nemen aan het
burgerparticipatieproces werpt vragen en discussiepunten op:
o De KBG vindt het teleurstellend en vervelend dat beide organisaties niet meer
meedoen aan het proces.
o De omgevingsmanager heeft dit maandag 22 oktober tijdens de WMW-bijeenkomst
toegelicht. De KBG had ook graag een gesprek gehad met de omgevingsmanager.
Nu tast men in het duister over de beweegredenen van beide organisaties. Een extra
overleg is echter niet nodig, voor de KBG is het voldoende als het tijdens de
evaluatiebijeenkomst besproken wordt.
o Er heeft een Projectgroep-spoedoverleg plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan
heeft de Projectgroep een brief (e-mail) verstuurd aan de deelnemers aan het
participatieproces. KBG wil graag met de Projectgroep in gesprek over deze brief en
de keuzes die gemaakt zijn. Dit kan tijdens de evaluatiebijeenkomst.
o Voor de Koninklijke Horeca Nederland is het detailniveau minder interessant dan voor
de Fietsersbond of VVV. Horeca ziet de route als een kans en neemt deel vanuit een
constructief perspectief.
o De KBG dringt erop aan dat alle adviezen openbaar zullen zijn. Die intentie is er bij de
Projectgroep maar daar moet wel eerst overleg met de VVV en FB aan voorafgaan.

Verslag KBG bijeenkomst 041018
•
•
•
•

Het advies van de KBG wordt door een of twee vertegenwoordigers uit de KBG gepresenteerd
aan de Stuurgroep. Er is ruimte voor vragen als er onduidelijkheden zijn.
Het is de intentie dat de Stuurgroep het besluit toelicht.
Verkeersknelpunten nummer 2c is inmiddels anders verwoord in het eindverslag.
Het laatste verslag wordt als volgt vastgesteld: het voorlopige verslag wordt rondgestuurd aan
de leden van de KBG. Als een van leden opmerkingen of aanvullingen heeft, stuurt hij/zij het
document naar alle werkgroepsleden die aanwezig waren bij de bijeenkomst zodat een ieder
de gelegenheid krijgt de voorgestelde wijzigingen door te nemen en eventueel van
commentaar te voorzien. Alle wijzigingen worden in één document aangebracht.
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Update werkgroep Route en Verkeersveiligheid - Eindrapportage WRV versie 171018
•

Er was onduidelijkheid over een wijziging in het laatste verslag van de werkgroep (Einde
Sterre der Zeestraat) dit is in het eindadvies aangepast en wordt in het verslag aangepast.

Update werkgroep Natuur, Groen en Omgeving - Advies WNGO voor KBG TBFR
•

De werkgroep wil een bijlage toevoegen aan de literatuurlijst van het eindadvies. Het betreft:
Verslag van de wandeling op 20 april 2018 Bewonersgroep Gulpen-Wittem.

Bevindingen werkgroep Maatschappelijke Waarden - Concept MKBA (rapport Decisio
versie 161018) - Eindadvies TFR WMW_20181022
•

De werkgroep heeft een samenvatting gemaakt van het onderzoek van Decisio met daaraan
gekoppeld het advies van de werkgroep.

Bespreken integraal advies aan Stuurgroep TBFR - Concept advies KBG TBFR voor
bespreking 241018
Het conceptadvies is besproken en aangepast.
Opmerkingen
• De KBG wil duidelijkheid over het proces en geeft aan dat het advies van de KBG pas
definitief is als het rapport van Decisio definitief is. Het is nog niet bekend wanneer de
definitieve versie door Decisio opgeleverd wordt.
• De KBG wil een begeleidend schrijven toevoegen aan het advies met daarin een reflectie op
de ontstane situatie.
• Als deadline van de definitieve versie van het KBG-advies wordt uitgegaan van 1 november.
Uitgangspunt hierbij is dat het Decisio rapport uiterlijk begin volgende week definitief wordt
opgeleverd,
• VVV en FB hebben meegedaan aan nagenoeg het hele participatieproces. De KBG vindt dat
de adviezen van VVV en FB openbaar moeten zijn.

Rondvraag en afsluiting
•

•
•
•
•
•

•

•

Moet de KBG een persmoment beleggen? Een persbericht voegt op dit moment niets toe. De
KBG wacht de evaluatie af als het participatieproces is afgerond. Afgesproken wordt dat de
KBG tot die tijd niet zal praten met de pers.
VTN vindt het de omgekeerde wereld dat een kleine lokale natuurvereniging opdracht geeft tot
een universitair onderzoek. Die opdracht zou van overheden moeten komen.
Als de Stuurgroep kiest voor alternatief 2, stelt VTN zich beschikbaar voor een adviserende
rol.
Het burgerparticipatietraject is een goede pilot voor de toekomst. De sturing vanuit de
Projectgroep was niet altijd duidelijk. Dat kan verbeterd worden.
De KBG wil dat de deelnemers aan het participatieproces mede vorm geven aan de
evaluatiesessie. Het voorstel is om Mark Henfling de bijeenkomst te laten leiden.
Het besluit van VVV en de FB niet meer mee te doen aan het participatieproces is niet te
wijten aan de Projectgroep. Er had wel vooraf wellicht een duidelijk kader geschetst kunnen
worden. Wat is je rol, wat wordt er van je verwacht en wat gebeurt er als je besluit niet meer
mee te doen. Tijdens dit proces zijn er te veel ad hoc besluiten genomen.
Alhoewel een aantal deelnemers tegen het oorspronkelijke TBFR-plan was en zeer kritisch
was ten opzichte van de intenties van de Stuurgroep, hebben zij de samenwerking binnen de
werkgroepen en de KBG als positief ervaren.
De voorzitter dankt de leden van de KBG voor hun inzet gedurende het hele proces. De
hoeveelheid energie die de leden in het proces hebben gestopt alsmede de adviezen van de
werkgroepen en het eindproduct van de KBG zijn indrukwekkend.
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