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BEHANDELD DOOR  DOORKIESNUMMER  ONZE REFERENTIE  

F (Ferry) Wahls   043 350 45 48   -    

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

ferry.wahls@maastricht.nl   043 350 46 50     

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Naar aanleiding van rondvragen van dhr. Brüll van de CDA-fractie betreffende de gevolgen van de 

gewijzigde verkeerssituatie Meerssenweg – Kasteel Bleienbeekstaat doe ik u hierbij beantwoording 

toekomen. 

 

 

Uw vragen 

 

Vraag 1: Klopt het dat de Kasteel Bleienbeekstraat geen ontsluitingsweg meer is vanaf 20 
december? 
 
Antwoord 1: Ja, dat klopt. 

Vraag 2: Wat wordt de nieuwe route van de Veolia Bus van en naar Nazareth? 
 
Antwoord 2: De route in noordelijke richting verandert niet. In zuidelijk richting zal in plaats van over 
de Kasteel Hillenraadweg en Kasteel Bleienbeekstraat gereden worden over de Kasteel 
Erensteinstraat en Meerssenerweg. 

Vraag 3: Welke alternatieven zijn er voor de te vervallen bushaltes Kasteel Hillenraadweg en 
Kasteel Bleienbeekstraat voor bv senioren en slecht ter been zijnde bewoners in Nazareth? 
 
Antwoord 3: In de nabijheid van de twee vervallen haltes zullen twee nieuwe haltes gerealiseerd 
worden. 

Vraag 4: Wat wordt de dichtstbijzijnde bushalte voor de mensen van Nazareth zuid vanaf 20 
december, dus tijdens de ombouw en de definitieve situatie? 
 
Antwoord 4: In situatie vanaf 20 december 2013 (zowel tijdelijk als definitief zijn er bushaltes 
gelegen aan de Kasteel Erensteinstraat en Meerssenerweg (t.h.v. Kasteel Hartelsteinstraat). 

Vraag 5: Welke verkeersdruk ontstaat er op de overgebleven ontsluitingswegen Miradorplein en 
Kemenadeplein? 
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Antwoord 5: Als gevolg van deze wijziging van de verkeerssituatie verwachten wij geen significante 
toename van verkeer op andere wegen. Na openstelling van de A2-tunnel verwachten wij een 
afname van verkeer op de wegen in Nazareth (m.n. vervallen sluipverkeer in de spitsperioden). 

Vraag 6: Is de rotonde Kemenadeplein/Meerssenerweg wel berekend op deze verkeerstoename? 
 
Antwoord 6: Op basis van onze verwachting van geen significante toename van verkeer op andere 
wegen zal er geen probleem ontstaan met de verkeersafwikkeling op de rotonde 
Kemmenadeplein/Meerssenerweg. 

Vraag 7: Wat betekenen deze verkeersveranderingen in Nazareth voor zowel bus en ander verkeer 
op de Balijeweg, Dolmanstraat en W. Alexanderweg in Limmel? 
 
Antwoord 7: In de tijdelijke situatie (periode van 8 november tot 20 december 2013) is het 
onvermijdelijk dat er gedurende deze periode zowel meer bus- als autoverkeer op de Balijeweg, 
Dolmanstraat en W. Alexanderweg zal gaan rijden. Autoverkeer proberen we zoveel mogelijk via 
andere wegen dan de woonstraten in Limmel om te leiden. 
In de definitieve situatie heeft dit geen gevolgen voor de verkeerssituatie op de wegen in Limmel. 

Vraag 8: Zijn de Balijeweg, Dolmanstraat en W. Alexanderweg wel berekent op deze toename van 
verkeer? 
 
Antwoord 8: In de definitieve situatie heeft deze wijziging geen gevolgen voor het verkeer in 
Limmel.  
In de tijdelijke situatie ontstaat er extra druk op de wegen in Limmel. Met behulp van 
verkeersmanagement en maatregelen vanuit Maastricht Bereikbaar proberen we de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. 

Vraag 9: Wat betekenen deze wijzingen voor de luchtverontreiniging in Nazareth Noord en Limmel? 
 
Antwoord 9: Dit heeft geen gevolgen voor de totale luchtverontreiniging in Nazareth Noord en 
Limmel. 

 

 

Ik ga er vanuit hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Nuss 

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie 
 


