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Maastricht, 10 september 2019 
 
 Geachte raadsleden, wethouder en aanwezigen,  
 
Bekend is bij de gemeenteraad en bij de wethouder dat de bewoners in Heugemerveld zich grote zorgen maken 
over hun gezondheid, dit geldt ook voor de bewoners van de Tongerseweg. Veel vrachtverkeer met bestemming 
A2 en België maakt gebruik van de Tongerseweg en dendert niet veel later over de John F Kennedysingel. Dat de 
Tongerseweg ten aanzien van het vracht en bezoekersverkeer een grote rol speelt mag duidelijk zijn, daar wij 
aan de oostkant van Maastricht zijn gekoppeld aan deze belangrijke verkeersader die functioneert als een 
hoofdweg naar België. Bekend is ook dat er dagelijks rond de 40.000 auto's langs Heugemerveld rijden en wij 
daardoor veel overlast ervaren van de schadelijke uitstoot en geluidsoverlast van verkeer. Bij herhaling hebben 
wij, Luchtalarm Heugemerveld, u laten weten, dat de leefomstandigheden nabij de John F Kennedysingel 
ontoelaatbaar slecht zijn. Veel bewoners uit Heugemerveld hebben middels een Petitie ondertekent tegen de 
verkeersoverlast. Deze verkeersoverlast hebben wij opnieuw bij u onder de aandacht gebracht tijdens het 
werkbezoek van de raadsleden en de wethouder in onze wijk op 9 mei dit jaar. Ruimschoots hebben wij u laten 
weten hoe ernstig de verkeersoverlast is, sterker u heeft dit ter plaatsen kunnen constateren en ervaren. Na dit 
bezoek hebben wij alleen een reactie ontvangen van de Liberale Partij Maastricht en 50 Plus, helaas niet van de 
wethouder. Wethouder laat wel in de krant weten:" Hij is overtuigd, dat herinrichten van de singel en de 
Kennedybrug, het vergroenen, vertragend kan werken op de snelheid van het verkeer. Wanneer? Daar kan ik nu 
geen antwoord op geven, ik zou het meteen willen, maar niet alles is een een vingerknip te verrichten." Ook wij 
weten dat de situatie gecompliceerd is, echter het gaat hier om onze gezondheid, het mag niet zo zijn dat wij 
net zoals de bewoners van de Tongerseweg vele jaren moeten wachten tot dat de gemeente Maastricht de 
noodzakelijke maatregelen neemt. Wij verwachten dan ook dat er alles aan word gedaan om onze inwoners te 
beschermen tegen de stroom van de vele vrachtwagens en auto's en de daarbij behorende geluidsoverlast en 
stank.  
 
Namens, Luchtalarm Heugemerveld en 255 mede ondertekenaars uit Heugemerveld.  
 
"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." 


