
          

 
 
 
 

 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht 
 

Maastricht, 17-01-2012 

Betreft:  Open vragen Luchtkwaliteit 

 
 
Geachte Wethouder Nuss, 
 
In het dossier Luchtkwaliteit Maastricht heb ik nogmaals het eindevaluatie rapport op nagekeken. Mijn conclusie is dat 
vele aanbevolen verbeteringen of noodzakelijkheden inmiddels uitvoert zijn en brengen daarmee een goede 
verbetering in de luchtkwaliteit van Maastricht. Maar toch nog een aantal vragen welke voort komen o.a. uit het 
hoofdstuk verbeteren doorstroming, verminderen sluiproutes; 
  
1. Wanneer staat het groot onderhoud Tongerseweg gepland met die hierbij aangekondigde verbeteringen in 
doorstroming door de aanpassingen van de afslagen van bv winkelcentrum Carré en het verbieden van afslagen voor 
de straten Anjoupad, Gentiaanstraat, Ringovenweg en Karimatastraat? 
  
2. Welk dosseerlicht wordt bedoeld op de Borgharenweg wat naar Noordelijke richting verplaatst zou moeten 
worden/ zijn? Welke relatie heeft dit met het verkeerslicht kruising Borgharenweg/ Fransicus Roumanusweg? Zou in 
2011 uitgevoerd moeten zijn. 
3. Wanneer wordt de optimalisatie kruising Baleijweg/ Borgharenweg uitgevoerd? Wat betekend deze optimalisatie irt 
het niet verplaatsen van de dosseerlichten op de W. Alexanderweg? Zou in 2011 uitgevoerd moeten zijn. 
Deze twee punten zijn van groot belang als straks de tunnelbouw Baleijweg/ Kast. Verduijenstraat van start gaat. 
  
4. Is de optimalisatie Akersteenweg reeds afgerond? Welke oplossing is voortgekomen uit het overleg met Gemeente 
Margraten/ Eijsden irt tot het sluipverkeer Bemelerweg? 
  
5. Nu ook Nazareth een actiegroep voor verbetering van de luchtkwaliteit heeft opgericht de vraag of Gemeente 
Maastricht niet vaker ( voorstel 2x p/jaar ) een luchtkwaliteit rapportage kan uitbrengen? Zeker tijdens de bouw van 
de A2 tunnel waar meer luchtverontreiniging wordt verwacht. Dit om aan te tonen dat de gemeente, zoals deze 
telkens beweert, voldoet aan alle gestelde wettelijke en Europese normen. Hiermee blijf je alle acties voor en breng je 
meer rust in de omringende  A2 wijken op gebied van Luchtkwaliteit en zou dit een goed gebaar zijn richting de 
bezorgde burgers. 
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