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Van:  > 
Verzonden: maandag 4 januari 2021 17:37 
Aan:  > 
Onderwerp: Stadsronde Tongerseweg - 12-01-2021 
  
Geachte griffie, beste dames en heren, goedemiddag, 
  
Allereerst nog de beste wensen voor 2021 en vooral een goede gezondheid. 
  
  
Bij deze een persoonlijke reactie inzake de reconstructie Tongerseweg. 
Graag zag ik deze ingebracht bij de Stadsronde Tongerseweg d.d.  12 januari 2021. 
  
Graag zie ik een bevestiging van ontvangst tegemoet. 
  
Fijne avond! 
  
  
  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
Beste raadsleden, 
  
Hierbij een reactie op de zeer uitgebreide vraagstelling (47 vragen!!) van PvdA, PvM en 50plus inzake 
de reconstructie van de Tongerseweg en hierbij behorende zaken. 
Dit is niet meer van deze tijd en neigt naar echte bureaucratie, werk- en positiebehoud, het treiteren 
van welwillende ambtenaren en verkwisting van gemeenschapsgeld. 
Over dit laatste dadelijk meer. 
  
Jammer dat genoemde partijen in mijn ogen enkel de gelijke en niet-constructieve vraagstelling en 
gedachtegang overnemen van de club Tongerseweg Veilig. 
Deze vereniging die naar nu blijkt én waar positief gestemde bewoners het over eens zijn, een 
organisatie is die een negatieve sfeer rondom de reconstructie van de Tongerseweg creëert dan wel 
in stand blijft houden. 
Zelfs verschillende leden van Tongerseweg Veilig staan nu niet meer achter de standpunten van het 
bestuur en hebben zich in de afgelopen weken dan ook afgemeld als lid van Tongerseweg Veilig. 
  
De insteek en activiteiten van Tongerseweg Veilig begon een hele poos geleden erg goed en kon 
waardering oogsten bij vele mensen. 
Maar zij dwalen steeds verder af naar persoonlijk gewin of beter te zeggen persoonlijke gewenste 
aanpassingen aan de Tongerseweg, waardoor zij enorm aan draagvlak hebben ingeboet waardoor 
andere bewoners en leden van hun eigen vereniging niet meer achter hun standpunten staan. 
  



De medewerkers van de gemeente die dit traject begeleiden hebben ontzettend hun best gedaan en 
enorm veel werk verricht om zo goed en zo kwaad als het kan, alle neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. 
Jammer dat door de vraagstelling van genoemde partijen dit hele traject mogelijk weer uitstel gaat 
krijgen, enkel om Tongerseweg Veilig de hand boven het hoofd te houden met het onrealistische plan 
om vrachtwagens en grotere tractoren te weren. Daarnaast ben ik van mening dat de reconstructie 
van de Tongerseweg én het plan om vrachtwagens en tractoren te weren 2 verschillende trajecten 
zijn. 
  
Jammer, nee schandalig, dat zo meteen bij een mogelijke vertraging €500.000, ja u leest het goed, 
een half miljoen euro aan subsidie NIET verstrekt gaat worden. 
  
En heel jammer en triest, dat enkel door het bestuur van Tongerseweg Veilig, een mooi uitgewerkt 
plan waarin uiteindelijk nagenoeg al hun (persoonlijke) wensen in zijn opgenomen, zou worden 
tegengehouden. 
  
Ik hoop het van harte niet! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

"DISCLAIMER gemeente Maastricht" 

"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is 
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zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente 

Maastricht." 

 


