
         

Maastricht, 2-11-2012

Betreft:  Rondvraag inzake P&R Maastricht noord.

Geachte Wethouder Nuss,

Met grote verbazing vernamen wij uw besluit per brief dat P&R Maastricht Noord niet tijdig gereed zal zijn 
om tijdens Magisch Maastricht in gebruik te nemen. 

 De CDA fractie zou graag willen weten wanneer deze informatie bij u beschikbaar was? 

Op 23-10 diende het CDA Maastricht een motie in om Magisch Maastricht aan te grijpen voor een proef 
met de shuttle bus van en naar P&R Maastricht Noord.

 Waarom heeft U toen niet deze info gedeeld met de raad en komt u een week later met 
deze brief?

Wilt u deze  P&R  koppelen aan de opening van Station Maastricht Noord? Dat is in onze optiek 
onwenselijk, omdat deze P&R van wezenlijk belang is om veel verkeer af te vangen tijdens o.a. Magisch 
Maastricht en om inzicht te krijgen hoe deze pilot werkt tijdens grote evenementen in Maastricht. 

 Daarnaast willen onze fractie weten of het college plannen heeft om de uiteindelijke 
opening te gaan koppelen aan aflevering van de nieuwe afrit A2 in Beatrixhaven?

Wij kunnen ons niet voorstellen dat een aanleg van een "simpele"parkeerplaats met zo'n hele lange 
doorlooptijd nog steeds niet is afgerond. Als U deze relatief “simpele” opdracht tot aanleg van een 
parkeerplaats niet binnen een aannemelijke tijd afgerond krijgt, vragen wij ons af hoe u de grote 
infrastructurele ingrepen zoals een eventuele Tramlijn, ongelijkvloerse kruisingen en verlegging van de 
Noorderbrug voor 2018 wel afgerond zult krijgen?

 Wat zijn de redenen voor deze derde vertraging?
 Welke mogelijkheden heeft U onderzocht om deze P&R wel voor Magisch Maastricht in 

gereedheid te brengen?
 Is dag en nachtwerk een optie om toch deze P&R gereed te krijgen voor eind november?
 Welke Visie en beleid ligt hieraan ten grondslag?

Als laatste willen wij u vragen of de schaar welke u ontving van uw collega van Grootheest (toen nog 
fractievoorzitter) ,omdat vele projecten toen al in de steigers stonden, al uit het vet is gehaald?
Want op dit moment horen wij alleen nog maar uitstellingen in Maastricht Noord.

Namens CDA fractie,

Mat Brüll

Peter Geelen en Henri Cortjens.
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