
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2021: 
 
 
Voor het jaar 2021 is het uitvoeringsprogramma, volgend uit het Mobiliteitsplan gemeente Gulpen-
Wittem opgesteld en zijn de projecten, onderzoeken en/of activiteiten op onderdelen toegelicht.  
 
 
 

Basisnetwerk op orde.  

 
Toelichting 
Zoals in het Mobiliteitsplan beschreven wordt het fundament voor een verkeersveilige en bereikbare gemeente gevormd en een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verkeersleefbaarheid door het basisnetwerk op orde te brengen. Aan 
de hand van een inventarisatie van het huidige netwerk wordt een functioneel wensbeeld bepaald en kan aansluitend een plan 
van aanpak opgesteld worden hoe tot dit wensbeeld gekomen kan worden.  
 
De navolgende (deel)activiteiten worden uitgevoerd:  

 Inventarisatie van het huidige netwerk;    € 25.000,= 

 Opstellen functioneel wensbeeld voor het gemeentelijk verkeersnetwerk; € 15.000,= 

 Opstellen plan van aanpak incl. risicoanalyse om tot het wensbeeld te komen.  € 15.000,= 
 
Uit het plan van aanpak en risicoanalyse volgen de te nemen maatregelen (prioritaire thema’s) met bijbehorende kostenindicatie 
voor de navolgende jaren.  
Bij het opstellen van het functioneel wensbeeld wordt (onder meer) gekeken naar de inrichting van de komgrenzen en 
naar de ligging van de komgrenzen van de kern Gulpen op de N278 in het bijzonder.  

 
 

Opstellen monitoringsplan. 

 
Toelichting 
In het monitoringsplan wordt de ambitie aan de hand van indicatoren (zoals snelheid, intensiteit, voertuigcategorieën, 
verkeersveiligheid, etc.) beschreven en de wijze waarop deze worden gemonitord en geëvalueerd.  
Hiertoe zal een verkeersmeetnetwerk worden gerealiseerd waarmee de effecten van mobiliteit op de verkeersleefbaarheid 
inzichtelijk worden gemaakt.   
 
De navolgende (deel)activiteiten worden uitgevoerd:  

 Opstellen monitoringsplan: € 15.000,= 

 Verkeersmeetnetwerk (monitoringsnetwerk): PM. 
 

 

Onderhoud en verkeersmaatregelen (structureel) 

 
Toelichting 
Naast de reguliere begroting voor verkeer volgen uit de te nemen maatregelen / onderzoeken enkele structurele jaarlijkse 
kosten.  
 

 Up to date houden van het geïnventariseerde basisnetwerk:  € 7.500,= 

 Onderhouden / in stand houden monitoringsnetwerk: PM 
 

Tevens wordt voorgesteld jaarlijks een werkbudget ter beschikking te stellen voor het nemen van kleine verkeersmaatregelen 
om lokale knelpunten van beperkte omvang op te lossen die zich bevinden in een gebied wat reeds voldoet aan het wensbeeld 
basisnetwerk.  
 

 Budget kleine verkeersmaatregelen  € 30.000,= 

 
 

Gedragsbeïnvloeding. 

 
Toelichting 
Gedragsbeïnvloeding zal voor het jaar 2021 vooralsnog plaatsvinden op de gebruikelijke wijze en maakt structureel onderdeel 
uit van de reguliere begroting. 
 

 Ingezet wordt onder meer op het plaatsen van de dynamische snelheidsindicatoren (smileys). De hieruit volgende 
resultaten zullen een onderdeel gaan vormen van het monitoringsnetwerk;  

 De stimuleringsregeling voor de verkeerseducatie op het basis- en voortgezet onderwijs wordt gecontinueerd; 

 Het VVPH (Verkeer Veiligheidsproject Heuvelland) wordt gecontinueerd voor het jaar 2021 e.v. overeenkomstig de visie 
zoals beschreven in het Mobiliteitsplan waarbij een actieplan voor gedragsbeïnvloeding wordt opgesteld en uitgevoerd; 

 Jaarlijks bekijkt de gemeente in overleg met de politie waar de prioriteit voor wat betreft verkeershandhaving gewenst is.  
 



Pilot Euverem 
 
Naar aanleiding van de realisatie van het recreatiepark bij Euverem wordt samen met de inwoners onderzocht op welke wijze 
de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het gebied kan worden vormgeven conform de werkwijze en uitgangspunten van het 
Mobiliteitsplan. Dit resulteert in een uitvoeringsplan.  
 
De kosten voor het onderzoek zijn reeds opgenomen in de begroting 2021.  
 


