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Maastricht, 23 december 2021 

 

Betreft: Schriftelijke vragen Liberale Partij Maastricht - het plaatsen van flitspalen  

 

Geachte college, 

 

Voor de Liberale Partij Maastricht staat de veiligheid voorop. Soms wordt verwezen naar de hoge 

kosten van een verkeersgevaarlijke weg, als wij met een oplossing komen voor de aanpak ervan, 

maar voor de Liberale Partij Maastricht wegen die kosten niet op tegen het verlies van een 

mensenleven.  

De Liberale Partij Maastricht heeft meerdere keren afdoende oplossingen gevraagd zoals de flitspaal. 

We hebben een flitspaal gevraagd aan de hoge kanaaldijk waar keihard gereden wordt, waar een 

actiegroep inmiddels is verrezen. 

We hebben een flitspaal gevraagd voor de Groene loper waar ook veel te hard gereden wordt (door 

o.a. drugsrunners) en ook veel ongelukken gebeuren. Veilig Verkeer Nederland heeft de Groene 

loper al als hot spot opgenomen op de lijst. 

1. U gaf aan dat het rijk bepaalt waar de flitspalen wel of niet komen, maar de gemeente kan 

natuurlijk flitspalen aanvragen bij het rijk. De vraag is, waar wacht u dan nog op, of heeft u al 

eens aanvragen voor deze twee locaties aangevraagd?  

2. Bent u bereid flitspalen voor de Groene Loper en de Lage Kanaaldijk aan te vragen bij het 

rijk? 

3. Wat kost het plaatsen een flitspaal voor de gemeente? 

4. Hoeveel van het geld dat is gevoteerd voor de herinrichting Stationsomgeving, is 

gereserveerd voor het veiliger maken van de Groene Loper? 

5. De OZB-opbrengsten van de nieuwe huizen langs de Groene loper moeten wel enorm zijn. 

Daar zou u ook maatregelen voor het veiliger maken van de Groene Loper uit kunnen 

financieren? Bewoners van een nieuwe buurt mogen immers van de gemeente verwachten 

dat de verkeersinfrastructuur van hun nieuwe woonbuurt (waar ze i.c. heel veel geld voor 

hebben betaald), veilig is ingericht?  

Namens de Liberale Partij Maastricht 

Kitty Nuyts 


