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Uw kenmerk

Bijlage(n)

Vaals neemt samen met de gemeenten Maastricht, Gulpen-Wittem, Eijsden-Maastricht, Stadt
Aachen en provincie Limburg deel aan het project Trambaan Fietsroute. Doel van het project is
het realiseren van een recreatieve fietsroute die zoveel mogelijk de oorspronkelijke route van
de Trambaan volgt. De gemeenteraad heeft daarvoor al eerder een investeringsbijdrage van 4
ton beschikbaar gesteld. De leiding van het project berust bij de gemeente Eijsden-Margraten.
Vanuit deze gemeente worden, in nauwe samenspraak met de Stuurgroep, de inhoudelijke
voorbereidingen, de communicatie en uiteindelijke realisatie aangestuurd. Momenteel vinden
een aantal onderzoeken plaats in het kader van de RO-procedure, aangezien de gemeentelijke
tracés in afzonderlijke bestemmingsplannen vastgelegd moeten worden. Het betreft
onderzoeken naar natuurwaarden, bodem, verkeer en civiele techniek. Afhankelijk van de
resultaten van deze onderzoeken is de ter-inzage-legging van het ontwerpbestemmingsplan
voorzien in de eerste helft van 2018. De voorbereidingskosten zijn niet inbegrepen in het
gevoteerde krediet. Deze worden via een in de Intentieverklaring vastgelegde verdeelsleutel
gespreid over de projectpartners.
Het College heeft onlangs een tracé op Vaalser grondgebied bepaald (zie bijlage). Dit tracé
dient gezien te worden als een werkmodel waarmee de rentmeester in overleg gaat met de
diverse grondeigenaren. Dit betekent dat er dus nog aanpassingen op het tracé mogelijk zijn.
In de raadscommissie is gesproken over de uitvoering van de verordening parkeerbelastingen
en parkeerverordening en dan met name inzake buitenlandse kentekens. Houder is degene die
naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, waarbij de
omstandigheden bepaald worden door een toets op inschrijving woonadres en geldig
kenteken of vrijstelling motorrijtuigenbelasting van de Belastingdienst. Reeds op 26 oktober
2016 heeft het College in het betreffende raadsvoorstel laten weten dat wij in het kader van de
uitgifte van parkeervergunningen niet bevoegd zijn om het kentekenregister van de RDW te
raadplegen. Overigens vraagt de Belastingdienst regelmatig de lijst van kentekens op van
verstrekte parkeervergunningen. Op basis van die lijst voert de Belastingdienst haar
handhavingstaak uit. Het College is van mening dat hiermee voldaan wordt aan het gestelde in
beide verordeningen.

Verzonden

Tot slot treft u bijgesloten het overzicht aan van trottoirs in de gemeente Vaals die in het kader
van het herstelplan aangepakt gaan worden, mits de gemeenteraad budget beschikbaar stelt.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram
Secretaris

drs. R.L.T. van Loo
Burgemeester
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