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VOORSTEL Meerderheid gemeenteraad verkiest onderzoek naar parkeren voor versnelde aanleg garage op kazerneterrein

door Stefan Gybels

MAASTRICHT – Alvorens Maas-
tricht overgaat tot de aanleg van
een parkeergarage op het terrein
van de Tapijnkazerne, moet eerst
een analyse van het verkeer in
de stad en de andere parkeermo-
gelijkheden worden gemaakt.

Dat PvdA-voorstel, dat gesteund
werd door een meerderheid in de

gemeenteraad, werd overgenomen
door verkeerswethouder Albert
Nuss (PvdA). Het plan om een par-
keergarage aan te leggen op het on-
langs door de gemeente verworven
kazerneterrein, zorgde de afgelo-
pen weken voor veel ophef. Zowel
politieke partijen als belangen- en
actiegroepen hekelden de snelheid
waarmee het plan voor de garage
richting besluit werd gedirigeerd.

Die snelheid werd onder meer

gevraagd door Huub Smeets van
Maastricht Culturele Hoofdstad
2018. Smeets pleitte, ondersteund
door tekeningen van architect Jo
Coenen, meermaals voor een par-
keerfaciliteit aan de zuid-west kant
van de stad. Door nu te kiezen
voor parkeren bij Tapijn, hoopt
Smeets dat de parkeerfaciliteit klaar
is voor 2018, het jaar waarin Maas-
tricht culturele hoofdstad moet
worden.

Op advies van de PvdA wordt
nu meer rust genomen. Er komt
een analyse van de verkeersstro-
men in de stad en de mogelijkhe-
den voor Park&Walk-voorzienin-
gen rond het stadscentrum. Daarna
wordt gekeken welke locatie verder
wordt onderzocht. Mocht uit het
onderzoek komen dat Tapijn de
beste keuze is, dan wordt daar prio-
riteit aan gegeven om tegemoet te
komen aan de wens van Smeets.

Nuss liet gisteren in de kantlijn
van die discussie nogmaals weten
dat van het verdwijnen van het her-
tenkamp en de vogelvolière in het
stadspark absoluut geen sprake is.
De wethouder nam voorafgaand
aan de raadsvergadering ruim 2000
handtekeningen van actiecomité
Han aof vaan ut parrek in ont-
vangst. Nuss zei de actievoerders
dat hij op dezelfde lijn zit: het die-
renpark wijkt niet.


