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Van:  
Verzonden: maandag 17 december 2018 13:39 
Aan:  
Onderwerp: graag een gesprek op korte termijn 

 

aan de Maastrichtse raadsfracties, in het bijzonder, 

aan de woordvoerders m.b.t. raadsvoorstel 134-2018 (Stad en Spoor, ambitienota + vervolg) 

aan de woordvoerders ‘mobiliteit-verkeer’  

 

 

geachte dames en heren, 

 

 

In aanvulling op de Stadsronde van 11 december zouden de vrijwilligers van de werkgroep 

Verkeer Sint Maartenspoort graag op heel korte termijn ook met ieder van u individueel in 

gesprek komen over  

(1) stand van zaken mbt verkeer/mobiliteit in de buurt Sint Maartenspoort,  

(2) de nog openstaande toezeggingen en afspraken die met onze buurt op dit vlak gemaakt 

zijn en  

(3) onze steun voor raadsvoorstel 134-2018 

 

Wij zouden graag 20 tot 30 minuten van uw tijd willen vragen zodat u 15 januari 

(raadsavond) goed geïnformeerd (en door ons gesteund) uw stem kunt uitbrengen. 

Op zondag 6 januari organiseren wij een themamiddag verkeer. Wij zullen dan (onder meer) 

ook aan onze buurtgenoten de standpunten van de verschillende fracties terugkoppelen. 

Kunt u ons laten weten wanneer het u (ruim) voordien zou schikken om met ons in gesprek te 

gaan? Reacties:  

 

vriendelijke groet, 

 

namens de vrijwilligers van de Werkgroep Verkeer Sint Maartenspoort 

 

 



 
 

"DISCLAIMER gemeente Maastricht"  

" De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is 

verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing 

aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw 

bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te 

bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën 

zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente 

Maastricht."  

 


