
Raadsvergadering                 18 juni 2013  
Actuele motie                         Verkeersanalyse  

 
Besluit over deze motie        :  
Paraaf griffier                        :  
 
De Gemeenteraad van Maastricht, bijeen in haar maandelijkse vergadering van 18 juni 2013 
 
Overwegende dat: 

• de Raad op 29 mei 2012 de structuurvisie heeft vastgesteld met als één van de 

thema’s “Robuuste en duurzame bereikbaarheid en ontsluiting: ‘Keuzemogelijkheid’”; 

• in de structuurvisie 2030 vier zoekgebieden aangewezen zijn waar indien nodig en 
gewenst Park & Walk parkeervoorzieningen gericht op de bereikbaarheid van de 
binnenstad kunnen komen: 

• de Raad op 22 januari 2013 heeft besloten om een integrale visie voor de binnenstad 
te ontwikkelen; 

• de Raad op 22 januari 2013 heeft besloten om in principe de zogeheten 
ringenstructuur voor parkeren in het centrum in te voeren; 

• de Raad op 22 januari 2013 heeft besloten dat er een aantal (mobiliteits)maatregelen 
moeten worden genomen die moeten leiden tot verbetering van milieu en 
luchtkwaliteit; 

• alle bovengenoemde zaken vragen om een grondige analyse van de 
parkeervoorzieningen in Maastricht. Zowel binnen als buiten de singels. 

 
Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om: 

• een analyse op te stellen van de verkeersstromen en daarmee samenhangende 
noodzakelijke parkeervoorzieningen in Maastricht; 

• de onderlinge samenhang van de verschillende parkeervoorzieningen in kaart te 
brengen; 

• op basis van bovenstaande analyse een go/no go besluit te nemen om een of 

meerdere P&W’s verder te onderzoeken; 

• indien de analyse aanleiding geeft om het zoekgebied Zuid-West verder te 
onderzoeken hieraan de prioriteit te geven;  

• het onderzoek vorm te geven in een interactief en transparant proces waarbij 
relevante vragen van partijen onderzocht worden; 

• indien mogelijk in de Raadsvergadering van oktober de parkeeralternatieven in Zuid-
West voor te leggen en alle daarmee samenhangende informatie voortkomende uit 
het proces om de Raad in staat te stellen een gewogen besluit te nemen over het al 
dan niet op starten van vervolgprocessen; 

• zo snel mogelijk een proces op te stellen die recht doet aan de hiervoor genoemde 
opgaven. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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