Motie Bereikbaarheid van de Maas
Venlo, woensdag 25 maart 2015
De gemeenteraad van Venlo, in vergadering bijeen op 25 maart 2015;
Constaterende dat:
• Venlo ruim 5000 sportvissers heeft, die lid zijn van een van de vele hengelsportverenigingen
die onze gemeente rijk is, en deze leden met een VISpas op veel oevers langs de Maas het
looprecht om te vissen is verleend;
• De Maas niet alleen economisch of natuurlijk, maar vooral ook recreatief van waarde is voor
onze inwoners;
• De infrastructuur en verkeerssituatie, zoals paden en wegen en kleine parkeerplaatsen, langs
de Maas de afgelopen jaren soms aanzienlijk zijn gewijzigd waardoor de Maas voor
hengelsporters op sommige plekken per auto moeilijk bereikbaar is geworden;
• Veel sport- en hobby-vissers bij het uitoefenen van de hengelsport over een zeer
professionele en uitgebreide visuitrusting beschikken en het nu bijna geen doen is om deze
volledige uitrusting, vanwege de slechte bereikbaarheid, mee te nemen;
Overwegende dat:
• Hengelsport een veel beoefende sport is en dat ook hengelsporters, naast wandelaars en
fietsers, moeten kunnen profiteren van de prachtige natuur in en langs de Maas. Zeker op
die plekken waar hen het vis- en looprecht is verleend;
• Het ook voor ouderen en mensen met een beperking mogelijk moet zijn om hun hengelsport
uit te oefenen en dat ook zij moeten kunnen recreëren en genieten van de prachtige oevers
van ‘Mooder Maas’;
• Gesprekken met de gemeente en andere betrokkenen de afgelopen jaren weinig hebben
opgeleverd en de toegankelijkheid en bereikbaarheid bij sommige (vis)gebieden langs de
Maas zelfs achteruit is gegaan;
Verzoekt het college om:
• In overleg met de hengelsportverenigingen en stakeholders, zoals het Limburgs Landschap,
te komen tot een voorstel voor het per auto begaanbaar en toegankelijk maken van percelen
langs de Maas waar het vis- en looprecht aan leden van hengelsportverenigingen is verleend;
• Daarbij een coördinerende rol op zich te nemen waarbij co-creatie het uitgangspunt is;
• Daarbij ook te kijken of belemmerende (verkeers)regels kunnen worden aangepast;
• Daarbij bovendien te onderzoeken of er een tegenprestatie gevraagd kan worden van de
hengelsportverenigingen voor het weer begaanbaar en toegankelijk maken van de
Maasoevers, bijvoorbeeld, door het opruimen van zwerfafval en klein snoei-onderhoud langs
de Maasoevers;
• De gemeenteraad uiterlijk in het najaar te informeren over de resultaten voordat er tot
vaststelling, beëindiging of anderszins wordt overgegaan.
en gaat over tot de orde van de dag.
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