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Onjuiste beeldvorming 
 
Cadier en Keer/Gulpen/Lemiers, 2 november 2018 
 
De bewonersgroepen herkennen zich niet in het beeld zoals dat door VVV Zuid-Limburg in 
De Limburger van vrijdag 2 november is neergezet over de burgerparticipatie rond de 
Trambaanfietsroute.  Dit beeld wordt ook op geen enkele wijze gestaafd door de feiten. 
Op de officiële website van de projectgroep www.detrambaanfietsroute.nl  staan de door 
alle deelnemers goedgekeurde verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroepen. In die 
verslagen opgesteld door een externe en onafhankelijke secretaris wordt met geen woord 
gerept over hetgeen nu door met name de VVV naar voren is gebracht.  
 
De VVV (en Fietsersbond) heeft nagenoeg het hele participatieproces doorlopen. De 
eindadviezen van de werkgroep Groen, Natuur en Omgeving en van de werkgroep Route 
Verkeersveiligheid zijn door de vertegenwoordiger van de VVV volledig onderschreven. 
Helemaal aan het einde van het proces heeft er bij de vertegenwoordiging van de VVV een 
wisseling van de wacht plaatsgevonden en is de vaste vertegenwoordiger vervangen door 
een collega. Op dat moment begonnen ook de contouren van het eindrapport van 
onderzoeksbureau Decisio duidelijk te worden. Vanaf dat moment heeft de VVV (en ook de 
Fietsersbond) besloten zich anders op te stellen. Dat is een keuze van de VVV (en de 
Fietsersbond) en kan de bewonersgroepen, de andere participanten of de organisatoren van 
de burgerparticipatie niet worden aangerekend. 
 
Wij vinden het niet van respect getuigen – voor de overige deelnemers aan de werkgroepen 
en klankbordgroep, de onafhankelijke voorzitter en de medewerkers van Decisio -  om op 
het laatste moment het participatietraject te verlaten, met een eigen rapport te komen, en 
daarover met de pers te communiceren, zoals de VVV (en ook de Fietsersbond) nu gedaan 
heeft. Er is binnen het participatieproces altijd en uitdrukkelijk ruimte geweest om een 
minderheidsstandpunt in de adviezen op te nemen. De spelregels waren voor iedereen 
gelijk. Niemand wist aan het begin van het traject hoe het zou gaan lopen of zou gaan 
uitpakken.  
 
De bewonersgroepen hebben besloten om met inhoudelijk commentaar te wachten totdat 
het participatieproces is afgerond, dit wil zeggen tot het eindadvies van de klankbordgroep 
aan de stuurgroep Trambaanfietsroute wordt gepresenteerd. Dit ook omdat de leden van de 
klankbordgroep afgesproken hebben tot dat moment niet naar buiten te treden over inhoud 
of proces van het advies. Daarmee houden de bewonersgroepen zich, in tegenstelling tot 
VVV en Fietsersbond, aan de afgesproken spelregels. 
 
Nadere informatie: 
Burgerinitiatief Vallei Lemiers :René Walenbergh/Till Walther 
Bewonersgroep Cadier en Keer :Jelle Stoffers/Sander Croes 
Bewonersgroep Gulpen  :Mariet Custers 


