Elsloo, 16 juni 2022

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 180 lid 3 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)
Betreft: communicatie & proces Wielertochten diverse wegen gemeente Stein
T.a.v.: de burgemeester
Geachte Burgemeester,
In opgemelde aangelegenheid richten ondergetekenden zich thans tot u inzake het navolgende:
Zoals u wel bekend heeft in het weekend van 11 en 12 juni 2022 een tweetal wielertochten
plaatsgevonden waardoor diverse wegen binnen de gemeente Stein tijdelijk waren afgesloten. Het
betreft de wielertocht ‘Omloop van de Maasvallei’ en de ‘Ronde van Limburg’.
Naar aanleiding van een aantal signalen vanuit omwonenden en ondernemers, gelegen langs en nabij
de route van deze wielertochten, constateren wij een aantal zorgpunten die wij U hierdoor onder de
aandacht brengen.
Vooropgesteld, CMB is niet tegen het houden van een wielertocht. Integendeel, onderhavige
raadsvragen beogen louter het proces en de communicatie in de toekomst nader te optimaliseren,
zodat het uitoefenen van deze sport en de gevolgen voor de leefbaarheid voor onze bewoners in
balans blijven. Daarom stellen ondergetekenden u de navolgende raadsvragen.
1. Omwonenden langs de route geven verschillende signalen af over de wijze waarop zij zijn
geïnformeerd over de wielertochten. Kunt u ons het communicatieplan vanuit de gemeente
Stein toesturen? Kunt u vervolgens nader toelichten wat er vanuit de gemeente van de
organisatoren van het evenement ten aanzien van de communicatie werd verlangd en hoe
toezicht op de uitvoering daarvan door de gemeente Stein is gehouden?
2. De organisator van de wielertochten heeft verschillende doorkomsttijden met omwonenden
langs de route gecommuniceerd. Vreemd genoeg zijn er ten aanzien van bijvoorbeeld zaterdag
11 juni 2022 verschillende doorkomsttijden met bewoners uit dezelfde straat gecommuniceerd.
Als voorbeeld noemen wij de Raadhuisstraat te Elsloo waar de navolgende doorkomsttijden
met omwonenden zijn gecommuniceerd;
Brief 1. Geplande doorkomsttijden: 11 juni van 10.00 uur – 11.30 uur en 14.00 uur – 16.15 uur.
Brief 2. Geplande doorkomsttijden: 11 juni van 11.00 uur – 12.00 uur en 16.00 – 17.00 uur.
Hoe kunnen er in één straat twee verschillende soorten brieven in omloop zijn?
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3. Daarnaast krijgen wij signalen dat verschillende bewoners langs de route de informatiebrief
niet hebben ontvangen. Zijn deze signalen ook bij u bekend en welke mogelijkheden ziet u om
dit proces in de toekomst te verbeteren?
4. In Urmond heeft op zondag 12 juni 2022 eveneens de Garagesale Oud Urmond
plaatsgevonden, die wordt georganiseerd samen met het Sint Leenderfeest. De aanvrager van
deze evenementenvergunning is pas op vrijdag 3 juni 2022 in kennis gesteld van de wielertocht
en de complicaties die e.e.a. met zich meebrengt. Waarom is dit niet beter op elkaar afgestemd
en pas in dit late stadium gecommuniceerd?
5. De gemeente Stein kiest er bovendien voor om pas op donderdag 9 juni 2022 een bericht over
de wielertochten via haar sociale mediakanalen te publiceren. Waarom wordt er voor dit late
tijdstip gekozen? Gaat u dit bij toekomstige soortgelijke evenementen op dezelfde wijze
communiceren?
6. Daarnaast vragen wij aandacht voor de omliggende straten langs de route die door de afsluiting
van de wegen overlast ervaren. Er is met hen kennelijk niet gecommuniceerd, terwijl een aantal
straten (lees als voorbeeld: de Kaakstraat, Slakberg, Heirstraat, Past. Dubarstraat, Past.
Lenaersstraat en Terhagen te Elsloo) moeilijk toegankelijk zijn door het afsluiten van de straten
tussen de Maasberg en Catsop. Er zijn weliswaar doorgangspassages gefaciliteerd, maar een
algemene kennisgeving in de openbare ruimte dat deze wielertochten op deze desbetreffende
datums worden georganiseerd is geen overbodige luxe. Bent u dit met ons eens en welke
stappen worden er voortaan gezet om ook deze omwonenden in de communicatie beter te
bereiken?
7. Op 16 juli a.s. wordt over diverse wegen in Elsloo en Catsop de KPMG Gold Race
georganiseerd, zie kennisgeving evenementmelding d.d. 6 mei 2022 met nr. A2022094\0971192272. Welke stappen gaat Stein zetten om de communicatie met betrekking tot dit
evenement te optimaliseren?

Erop vertrouwende dat u onderhavig schrijven in goede orde ontvangt en in afwachting van nader
bericht.
Verblijven wij,
Namens de fractie Communiceren Met Burgers
Met vriendelijke groet,

Kyle Hoeveler LL.B., raadslid
Ingrid van Es, raadslid
Daan van Ommen BSc, burgerlid
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