
 

 

  

 

 
 

Raadsvergadering:     18 februari 2014 

Onderwerp:                Bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen – Maastricht 

Paraaf griffier: 

 

MOTIE TRAM HASSELT-MAASTRICHT ONDERDEEL SLUITEND OPENBAAR VERVOER NETWERK 

De Gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 18 februari 2014 

 

Overwegende dat: 

1. De stad niet alleen behoefte heeft aan Euregionale verbindingen, maar ook aan een goed functionerend stedelijk 

OV-netwerk 
2. De tram Hasselt-Maastricht als light-rail van grotere toegevoegde waarde is als zij onderdeel is van een integrale 

visie op de regionale en stedelijke OV-infrastructuur 
3. Een robuuste stedelijke infrastructuur is gebaseerd op de uitgangspunten: 

a. haltes op maximaal 500 meter lopen en 
b. Frequente verbindingen (iedere 10 minuten, in daluren maximaal iedere 15 minuten) 

4. De nieuwe OV-concessie van de Provincie Limburg op dit moment in ontwikkeling is met daarin vier robuuste 

buslijnen door Maastricht, die stoppen aan de randen van het centrum (singels) 
5. Daarin de Binnenstad volledig ontbreekt, wat de bereikbaarheid met openbaar vervoer voor bewoners uit de 

wijken en het bezoek-gemak voor de miljoenen toeristen ondermijnt en ook leidt tot overmatige en onnodige  

toename van autogebruik 
6. Ook de wijken Sint-Pieter/Jekerdal en Boschpoort daarin volledig van openbaar vervoer zijn gespeend 
7. De tram op termijn bussen moet kunnen vervangen met het oog op de luchtkwaliteit in de stad 

 

Is van mening dat: 

1. Een centrum-buslijn absoluut onderdeel moet zijn van de OV concessie 
2. Deze het voor de bewoners van de buitenwijken mogelijk moet maken om met openbaar vervoer naar de 

binnenstad te reizen, waardoor de wijken Boschpoort en Sint-Pieter/Jekerdal ook zijn aangesloten; uit te voeren 

met hoog-frequente, kleine electrische busjes 
3. De vier robuuste buslijnen moeten rijden op gescheiden busbanen (zoals bijv. Avenue Ceramique), om daarmee 

a. aanzienlijk kortere reistijden te kunnen boeken wat het OV concurrerend maakt met de auto 
b. op termijn tramsporen mogelijk te maken 

4. De frequentie van de tram Hasselt-Maastricht minimaal 4 x per uur moet zijn 
 

Verzoekt het college: 

1. Zorg te dragen voor een robuust (binnen)stedelijk OV-netwerk, inclusief een te ontwikkelen snelle centrumlijn 

die ook de wijken Boschpoort en Sint Pieter/Jekerdal bedient - uiterlijk per startdatum van de tram Hasselt-

Maastricht 

2. Voor de vier robuuste buslijnen gescheiden busbanen te creëren, om daarmee op lange termijn tramsporen 

mogelijk te maken 
3. In de OV-concessie frequenties van elke tien minuten en in de daluren elke 15 minuten te realiseren 
4. Met De Lijn tot overeenstemming te komen om de frequentie van de tram per startdatum in aansluiting op het 

robuuste binnenstedelijk OV-netwerk naar 4 keer per uur te brengen 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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