
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Verkeersmaatregelen Maastricht-West 

Datum 10 september, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 2  Verkeer, vervoer en waterstaat 

Behandelend ambtenaar RAJ Lebouille 
Telefoonnummer: 043-350 4637 
rik.lebouille@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Inwoners en andere belanghebbenden hebben de ruimte gekregen hun 
zienswijzen ten aanzien van het voorstel te geven. De raadsleden hebben 
kennis genomen van de reacties door bewoners en andere belanghebbenden 
en hebben informatieve vragen kunnen stellen. 

Vorm bijeenkomst Na een korte inleiding van de portefeuillehouder over het raadsvoorstel is er 
ruimte voor aanwezige burgers en belangengroepen om vragen te stellen of 
hun standpunt kenbaar te maken aan de raad. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het traject is ingezet naar aanleiding van de motie: 'Uitwerking infrastructuur' in 
2015. Sindsdien is de gemeenteraad in diverse informatie-, stads- en 
raadsrondes over dit thema bijeengeweest. In het laatste debat op 12 
december 2017 is besluitvorming uitgesteld en is toegezegd in overleg te 
treden met de Vlaamse buurgemeenten en een verkeersmonitor te verrichten, 
zodra de werkzaamheden aan het Noorderbrugtracé en in Smeermaas 
afgerond zijn. 

De afgelopen maanden is:  

- de Verkeersmonitor Maastricht 2018 is afgerond en gedeeld met de 

gemeenteraad op 1 juli 2019; 

- overleg geweest met vertegenwoordiging van de bewoners Tongerseweg; 

- bestuurlijk en ambtelijk overleg geweest met de Vlaamse overheden; 

- de gemeenteraad geïnformeerd over gerelateerde thema’s zoals de 

Rondweg Smeermaas en de Vrachtwagenheffing van de Rijksoverheid; 

- door het College een nieuwe afweging gemaakt tussen mogelijke 

maatregelen, wat heeft geleid tot het voorliggende raadsvoorstel. 

Inhoud  De gemeenteraad wordt verzocht een besluit te nemen over het voorstel om 
een ontwerpproces op te starten ten behoeve van een reconstructie van de 
Tongerseweg (deel Javastraat – grens). Na afronding van het 
Noorderbrugtracé en de Koning Willem Alexandertunnel zal de reconstructie 
van de Tongerseweg een belangrijke eerstvolgende stap zijn in de gevraagde 
aanpak van de weginfrastructuur in Maastricht-West.  

Met een reconstructie van de Tongerseweg wordt beoogd de overlast van het 
vrachtverkeer voor de omwonenden te verminderen. Bij het ontwerpproces 
zullen bewoners van de Tongerseweg en andere belanghebbenden intensief 
betrokken worden. 



 

 

 

 

 

 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en in dialoog te gaan met de stad. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, via de buurtnetwerken in Maastricht-West zijn bewoners uitgenodigd. 
Daarnaast zijn de leden van het Platform luchtkwaliteit Maastricht uitgenodigd. 
Ook zijn de Vlaamse wegautoriteit op de hoogte gebracht. 

Vervolgtraject De streefplanning ziet er als volgt uit: 

- 24 september 2019: raadsronde 

- 8 oktober 2019: raadsvergadering 

Bij een positief besluit zal de gemeenteraad medio 2020 geïnformeerd worden 
over het resultaat van het ontwerpproces. 

 


