
Maastricht, 16 augustus 2013
Aan: het College van Burgemeester en Wethouders

Van: Gemeenteraadsfractie Partij van de Arbeid


Betreft: Vragen ex Art. 39 betreffende uitwerking Actuele motie Verkeersanalyse 


Geacht College,
De door een ruime meerderheid aangenomen motie "Verkeersanalyse" van 18 juni j.l. geeft 
nadrukkelijk de opdracht om onder andere

• 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;  
Vervolgens is de opdracht om 

• 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; 

En last but not least om 
• zo snel mogelijk een proces op te stellen dat recht doet aan de hiervoor genoemde 

opgaven. 
Nu bereiken ons berichten dat er partijen uitgenodigd worden om deel te nemen in een 
klankbordgroep ten behoeve van het bespreken van een eventuele parkeergarage op het terrein 
van de Tapijnkazerne. Daarbij wordt gesproken over het overhandigen en bespreken van 
verzamelde achtergrondinformatie die in de uitnodiging eveneens genoemd wordt "Parkeren 
Tapijn". 
Dit alles in individuele uitnodigingen aan een tijdelijke klankbordgroep welke uitsluitend bestaat uit 
personen en (vertegenwoordigers van) belangengroepen die zich eerder uitgesproken hebben 
over het al dan niet aanleggen van een parkeergarage op het terrein van de Tapijnkazerne. 
Deze berichten en gang van zaken doen ons de volgende vragen stellen: 
1) Wat is de reden van het uitblijven van het opstellen en communiceren van een proces dat recht 
doet aan de door de Gemeenteraad gestelde opgaven? 
2) Onderschrijft u dat de aangenomen motie "Verkeersanalyse" veel meer omvat dan slechts 
achtergrondinformatie en onderzoek naar al dan niet parkeren op het terrein van de 
Tapijnkazerne? 
3) Zo ja, hoe staan de activiteiten rondom het oprichten van bovengenoemde klankbordgroep en 
het in uw communicatie vermeldde "huiswerk" in verhouding tot de motie? 




4) Wat is de status van het ons inziens veel grotere deel van de opdracht in de motie, namelijk de 
brede analyse van verkeersstromen en daarmee samenhangende noodzakelijke 
parkeervoorzieningen in Maastricht 
5) Worden de bevindingen en resultaten van het in vraag 4 genoemde deel van de opdracht 
meegenomen in de besprekingen met alle belanghebbenden, dus ook de (beperkte) 
klankbordgroep 
6) Welke andere belanghebbenden heeft u gesproken of gaat u nog uitnodigen voor gesprekken 
Uw antwoord tegemoet ziend, 
Vriendelijk groetend, 
Partij van de Arbeid, Anita van Ham 


