
PAGINA

1 van 1 

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht 

Fietsersbond 

t.

per mail: 

BEZOEKADRES  

Mosae Forum 10  
6211 DW Maastricht 

POSTADRES 

Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht 

WWW.GEMEENTEMAASTRICHT.NL 

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN 

uw brief aan de gemeenteraad d.d. 18 juni 2021 

inzake raadsvergadering 22 juni, agendapunt 11 

inzake stand van zaken programma Belvédère 

inclusief actualisatie grex 2021 

29 juni 2021 -- 

BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE 

GEMM (Guid) Bartholomée 043 - 350 4601 2021-17848 

E-MAILADRES FAXNUMMER UW REFERENTIE 

Guid.Bartholomee@maastricht.nl - 

Beste meneer Maathuis, 

U heeft zich namens de Fietsersbond met uw mail van 18 juni 2021 gewend tot de gemeenteraad 
over agendapunt 11 van de raadsvergadering van 22 juni 2021. Dat agendapunt ging over de 
raadsnota stand van zaken gebiedsontwikkeling Belvédère inclusief vaststelling van de 
grondexploitatie 2021. Naar uw oordeel was dit onderwerp, met name voor wat betreft de voorstellen 
rondom de verkeers(fiets)infrastructuur in het Sphinxkwartier bij Sappi Zuidwest-Bassinbrug- 
Boschstraat Noord, niet rijp voor besluitvorming omdat het zou conflicteren met recent vastgesteld 
beleid. 

Eerder heeft u mij als portefeuillehouder van dit onderwerp ook hierover benaderd. 
Ik heb met mijn reactie aan u van 19 mei 2021 uitvoerig mijn visie over dit onderwerp gegeven met 
als conclusie dat de gekozen oplossing naar mijn mening optimaal is en bovendien zelfs nog ruimte 
biedt om op termijn indien nodig of wenselijk tot aanpassing van de fietsinfrastructuur te komen. 

Mijn reactie maakte deel uit van de stukken van de raadsvergadering van 22 juni 2021. 
We kunnen ervan uitgaan dat deze reactie daarmee is meegewogen in het besluit van de raad om 
de raadsnota ongewijzigd vast te stellen. 
Ik weet niet of u de raadsbehandeling hebt gevolgd en daarom leek het mij zorgvuldig om u bij deze 
hiervan in kennis te stellen. 

Alhoewel ik van mening ben dat de belangen waar wij beiden voor staan met de gekozen oplossing 
maximaal bediend worden, wijs ik u er volledigheidshalve op dat er ook nog de reguliere ruimtelijke 
en vergunningsprocedures rond de aanleg van de weg volgen. Het staat u uiteraard vrij om in dat 
kader nogmaals uw mening in te brengen. 
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