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Mijn naam is .en woon sinds 2011 in de wijk Heugemerveld in de 
directe omgeving van de John.f.KennedysingeL 

Sinds de opening van de Koning Willem Alexander tunnel zien wij, dat het verkeer op de 
John.f.Kennedysingel dramatisch is toegenomen en niet alleen overdag maar ook in de 
nachtelijke uren. Per etmaal meer dan 40.000 voertuigen. Ook zien wij dat er veel meer 
files staan en er met veel te grote snelheid wordt gereden. 

Daar heb ik melding van gemaakt bij de politie, handhaving en de gemeente Maastricht. 

Helaas word er nog steeds niet gehandhaafd. Inmiddels hebben er wel al een aantal onge
lukken plaats gevonden vlak voor onze deur. Waar wachten we op, moeten er eerst doden 
vallen op deze weg. 

Het is de bewoners ook opgevallen dat het in onze huizen en straten stinkt naar uitlaatgas
sen, dat onze gezondheid hier onder lijdt mag duidelijk zijn. 

Buurtbewoners hebben mij brieven geschreven waarin zei hun klachten beschrijven over 
het verkeer. De gemeente Maastricht is hiervan op de hoogte gebracht. De bewoners sla
pen slechter, zijn kortademig, worden ook veel vaker verkouden of hebben zelfs COPD of 
hart en vaatziektes. 

Wij vinden dat de gemeente Maastricht ons moet beschermen tegen deze vieze uitlaatgas
sen en streng moeten handhaven op de gestelde maximum snelheid van 50 km. Waarom 
wel handhaven op de snelheid van het verkeer op de Prins Bisschopssingel en niet bij ons, 
dit is toch niet geloofwaardig! 

Op nog geen 40 meter afstand van de John F Kennedysingel liggen twee gevoelige locaties, 
een wooncomplex waar oudere en hulpbehoevende mensen wonen èn op nog geen 80 me
ter een basisschool waar men de ramen en deuren overdag dicht houdt ivm de roet en de 
fijnstof uitstoot van het verkeer. 

Sommige huizen op de Alfons Arienstraat hebben filtersystemen, deze werken niet afdoen
de, de kleinste en meest schadelijke fijnstofdeeltjes dringen nog steeds onze huizen bin
nen. Een ambtenaar van de gemeente adviseerde mij om niet meer in mijn voortuin te 
gaan zitten omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. 

Van plan is men om de spoonivegovergang bij de Duitse poort af te sluiten, als men dit gaat 
doen krijgen we nog meer verkeer over de John.f.Kennedysingel en sluipverkeer in onze 
wijk Heugemerveld. 

Wij bewoners van de wijk Heugemerveld willen dat ook de John F Kennedysingel mee wor
den opgenomen in de milieuzone, en dat er maatregelen worden getroffen om ons te be
schermen tegen deze grote stroom van verkeer. 

Voor ons gevoel is het verkeer van dé voormalige N2 verlegd naar de John.f.Kennedysingel 
alleen dan zonder doseerlichten en geluidswanden. 

Met ondersteuning van Milieudefensie AAaastricht zijn wij een actiecomité gestart in het 
Heugemerveld en hopen dan ook dat men naar onze klachten gaat luisteren bij de gemeen
te Maastricht. 

De luchtvervuiling en de geluids- en stankoverlast is een groot probleem wat ons leven en 
gezondheid behoorlijk negatief beïnvloed en vergeet niet dat hierdoor onze ziektekosten 
de pan uitreizen. 

Namens het actiecomité Heugemerveld bedankt voor het luisteren. 


