
 

 

Voorzitter, de tram (of zoals wij hem ook al genoemd hebben, de light-rail) is voor de Partij van de 

Arbeid een wezenlijk onderdeel van het openbaar vervoer netwerk – voor de Euregio, de regio en voor 

de stad. 

 

En goed openbaar vervoer is onmisbaar in een stad als Maastricht en in de huidige maatschappij. 

Vandaag de dag zijn mensen steeds meer op zichzelf en op hun naasten aangewezen. Er wordt alsmaar 

meer van hen gevraagd om zelf te zorgen voor actieve deelname, om te zorgen voor anderen, of om 

terug te vallen op anderen. 

Daar mogen we als overheid best om vragen, maar we moeten daar ook bij helpen.  

De mogelijkheid om overal met openbaar vervoer te komen, hoort daar dan ook bij. 

Dus openbaar vervoer voor iedereen, in elke wijk van de stad, en op elk uur van de dag.  

Een robuust en fijnmazig netwerk is daarom cruciaal – wil je dat er veelvuldig van openbaar vervoer 

gebruik gemaakt wordt, dan moet je dat ook in hoge frequentie en overal bieden. 

 

We willen immers ook met ons allen dat we meer in de regio samen gaan werken. Dat we voor werk, 

studie en wonen flexibeler zijn en daardoor kansen en ontwikkelingen hiervoor vergroten. Kortom, de 

regio verbinden en benutten. 

Ook daar mogen we om vragen, maar moeten we eveneens bij helpen. Ook daar hoort het aanbieden 

van meerdere mogelijkheden voor vervoer bij. 

 

En dat is wat de PvdA wil, voorzitter. Dat zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer reizen.  

Van en naar Maastricht, vanuit de regio en over de grenzen. 

Ook naar, nee JUIST, naar de binnenstad. Want daar is het al druk genoeg met auto’s. Ik refereer naar 

mijn eerder uitgesproken zorgen over ellenlange files en de invloed daarvan op de luchtkwaliteit. 

We willen de stad bereikbaar houden voor bewoners, bezoekers en bewonderaars.  

 

Maar er is nog meer voorzitter. 

 

Elk bouwproject, of het nu infrastructuur is of woningbouw, wordt vergezeld van een enorm aanbod 

van werkgelegenheid.  

Er is een standaard formule voor het bepalen van de hoeveelheid arbeid die een project met zich 

meebrengt. Met de aanleg van het een tramtracé als de Tram Vlaanderen – Maastricht zijn honderden 

manjaren werk gemoeid. 

Dat zal naar ik mag hopen voor iedereen een positief effect zijn. 

Daar hoef je geen Partij van de Arbeid voor te heten. 

 

Daarbij, voorzitter: 

Maastricht, hoofdstad van de provincie Limburg, wil groeien en kan groeien. Wij stellen zelfs dat ze 

móet groeien. Willen we met de tijd meegaan en toekomstbestendig zijn, dan moeten we daarin willen 

en durven investeren. 

 

Dat doen we al met ontwikkelingen als plannen voor Belvedère en hopelijk zullen in de toekomst nog 

veel meer plannen volgen. Dit zal voor een groot deel na uw en mijn tijd zijn, maar groeien is als stad 

op een drie-landen-punt een natuurlijk proces en is onvermijdelijk. 

Zeker als je ambities hebt als stad. 

 

En daar horen aanpassingen in de infrastructuur bij. 

Infrastructuur moet met de ontwikkelingen meegaan, soms zelfs erop vooruitlopen. 



 

 

Want hoe ontsluit je een nieuw stadsdeel als daar geen goede verbindingen zijn. 

In het geval van Belvedère heeft het plan voor een extra OV verbinding al positieve economische 

neveneffecten gehad omdat bedrijven zich er daarom eerder willen vestigen. 

 

Daar horen dus plannen bij. En bij plannen horen keuzes. En aan keuzes zijn altijd voor en nadelen 

verbonden. 

Er zullen altijd meerdere belangen bij betrokken zijn. Deel-belangen en algemene belangen.  

 

En, voorzitter, ook wij hebben geworsteld met dit dossier. Ook wij horen en lezen de ongerustheid en 

de zorgen in de stad en onder de bewoners. 

We hadden en hebben dezelfde vragen over het bestemmingsplan zoals dat nu voorligt. Die vragen 

moeten beantwoorden worden. Daar hebben we met ons allen zoals we hier zijn vanavond recht op. 

Niet in de laatste plaats ook de betrokkenen en belangstellenden en bezorgden op de publieke tribune. 

 

Een aantal vragen zijn beantwoord maar een aantal leeft heel duidelijk nog bij een groot aantal 

mensen. Zo ook bij onze fractie. 

Daarom verzoeken we het college om daar hier, nu, nog eens helder en onomwonden antwoord op te 

geven.  

 

Wat zijn dan voor ons de belangrijkste nog openstaande vragen: 

- Wat zijn nu de risico’s van dit project? Zijn ze allemaal in beeld. En hoe gaan we daarmee om? 

- Waarom kan het tracé over de spoorbrug echt niet, ook niet bij een frequentie van 2 keer per uur 

- En kan het college hier toezeggen dat de aanleg van het tracé door het Bassin-gebied niet als 

belemmering zal zijn voor verdere groei van dat gebied.  

 

Voorzitter,  

De tram heeft voor ons de meeste toegevoegde waarde als hij onderdeel is van robuust stedelijk 

openbaar vervoer; een goed en strak gepland groot aanbod en een fijnmazig netwerk. 

Waar haltes niet verder dan 500 meter op afstand liggen, waar elke 10 of 15 minuten een openbaar 

vervoermiddel wordt aangeboden. 

 

In elke wijk, dus ook in Boschpoort en St. Pieter en Jekerdal. We kennen het slechte voorbeeld van een 

wijk die van openbaar vervoer afgesloten is: in de Hazendans hebben de bewoners geen andere keuze 

dan naar de naastgelegen wijk te lopen, of de auto te nemen naar een bushalte om vervolgens gebruik 

te kunnen maken van een de eerste openbaar vervoer halte. Dat is onacceptabel. 

 

Eén van onze grootste economische motoren, de binnenstad, moet eenvoudigweg bereikbaar zijn met 

openbaar vervoer. Tot op het Vrijthof en tot op de Markt.  

We moeten als stadsbestuur ervoor zorgdragen dat dit er komt. 

 

En dat brengt mij bij het moment dat wij willen aangrijpen, het moment van de openbaar vervoer 

concessie zoals die nu voorligt en de rol van de tram zoals wij die daarin zien. 

 

De Provincie Limburg besluit in de komende maanden over het openbaar vervoeraanbod vanaf 2016 

voor heel Limburg, ook voor de stad Maastricht. 

De eerste plannen daarvoor zijn al klaar. En die zinnen ons allerminst. 



 

 

De binnenstad én de twee wijken Boschpoort en St. Pieter/Jekerdal zijn daarin geheel niet 

meegenomen. Ze zijn niet bereikbaar met een bus; niet alleen niet binnen de 500 meter en niet elke 10 

of 15 minuten – nee, in zijn geheel niet. 

 

Gelukkig kunnen we middels zienswijzen hier nog onze mening doen gelden. En dat is ook wat wij 

moeten doen. Daarin hebben wij als Gemeente Maastricht een plicht. 

Wij moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen, en onze burgers bieden wat ze nodig hebben om te 

kunnen gaan en staan waar ze moeten zijn voor werk, wonen, welzijn en winkelen. 

 

Dat is waarom wij de Tram Hasselt – Maastricht niet als een op zich staand stukje verbinding zien, 

maar als onderdeel van een visie, een plan – onderdeel van een groter geheel.  

En een begin van eindelijk die regionale en zelfs euregionale verbindingen waar we al zo lang over 

praten.  

 

Dit is een kans om dit goed in gang te zetten, een kans om te doén. 

We dienen daarom een motie in, gesteund door Senioren Partij Maastricht, de VVD, Groen Links en 

D66, die exact deze overweging en visie beschrijft. 

 

<link naar motie> 

 

 

 

 


