
 

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Betreft het voornemen om een gedeelte v.d. Wijnweg te asfalteren 

De Gemeenteraad van Eijsden-Margraten in vergadering bijeen op 10 
november 2015. 

Constaterende dat:  

Op initiatief van het CDA op 12 november 2013, een motie raadsbreed 
is aangenomen die beoogt een gedeelte van de Wijnweg, ter hoogte van 
Termaar,  te asfalteren om daarmee een recreatieve route te 
realiseren van het meest oostelijke punt van Margraten tot het meest 
westelijke punt van Eijsden. Dit alles vanuit het belang van een goed 
fiets- en wandelpadennetwerk in onze gemeente.  

Dat over dit voornemen met de betrokken inwoners cq gebruikers op 
geen enkele manier gecommuniceerd is, dat op 26 november 2015 de 
werkzaamheden zullen starten,  dat de inwoners cq gebruikers zich 
overvallen voelen en zij in actie zijn gekomen om hiertegen fors te 
protesteren.  

Overwegende dat: 

De PvdA en PGE-M zijn van mening dat communicatie met inwoners over 
majeure ingrepen in hun directe leefomgeving ALTIJD geboden is. In 
dit geval is het besluit in 2013 al door de Raad genomen zonder dat er 



 

 

ook maar van enig overleg sprake is geweest. Niet voor het besluit en 
niet na het besluit. 

De PvdA en PGE-M, op basis van voortschrijdend inzicht, van mening 
zijn dat asfalteren van dit stuk beoogd fietspad niet noodzakelijk is om 
de begaanbaarheid te bevorderen. Meerdere mogelijkheden moeten 
onderzocht worden. Ook van uit het oogpunt van afwatering is 
asfalteren geen goede optie. 

Roept het college op: 

Om in te stemmen met het opschorten van voornoemd besluit om zo 
de weg zo spoedig mogelijk vrij te maken voor overleg met de 
gebruikers ( actiegroep Actie tegen zinloos asfalt ) en een aanpak  
te realiseren die een goed begaanbare fietsroute door het gebied 
als uitgangspunt heeft, gebaseerd op duurzame uitgangspunten. 
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