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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: dinsdag 5 januari 2021 14:37 
Aan:   
Onderwerp: Stadsronde Tongerseweg 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Als deelnemer van de projectgroep wil ik u laten en weten dat ik het erg gewaardeerd heb om 
samen met de ambtenaren mee te hebben kunnen werken aan een betere inrichting van de 
Tongerseweg.  
Volgens mij ligt er nu een goed voorstel. 
 
Overigens doe ik dat wel met pijn in mijn hart. De grote, prachtige bomen, veel zijn er immers nog in  
goede staat, moeten hier helaas voor wijken. Als de gemeente werk had gemaakt van het weren van  
sluipverkeer van vrachtwagens dan was er misschien niet zo’n ingrijpende herinrichting nodig 
geweest en dan hadden de bomen toch behouden kunnen blijven. Overigens zou ik het erg 
waarderen als de gemeente alsnog een besluit gaat nemen om het vrachtverkeer te weren. De 
Tongerseweg is immers ook na de herinrichting nog steeds niet geschikt voor dit soort vervoer. 
 
Verder lijkt het me verstandig dat de raad spoedig een besluit neemt, omdat we anders de 
rijkssubsidie verspelen. Daarnaast zijn de bewoners van de Tongerseweg na jarenlange discussies 
toe aan rust. Het heeft immers allemaal lang genoeg geduurd. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
"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." 
 


