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Maastricht zet alles op uitbreiden van P+R Station
Noord
Vandaag om 20:31 door Joos Philippens

Nicky Beckers en Ariane Schut in debat met wethouder Gert-Jan Krabbendam.
Afbeelding: De Limburger

De succesvolle P+R Station-Noord moet met de hoogste prioriteit uitgebreid worden. Dat
heeft de gemeenteraad dinsdag besloten. Het lot van de geplande P+R’s aan de Via Regia en
Trega is daarmee onduidelijk.
Een net van Park+Ride-parkings rond Maastricht, om zoekverkeer in het
stadscentrum te voorkomen. Daar is de hele gemeenteraad het over eens. Maar dan de
vraag: waar komen ze? Wethouder Gert-Jan Krabbendam wilde met prioriteit een
nieuwe P+R aanleggen bij de grote rotonde aan de Via Regia. „Het verkeer uit Bilzen
en Hasselt rijdt nu richting Vrijthof. We gaan het eerder opvangen.”
VVD’er Nicky Beckers vroeg: „Waarom wilt u het verkeer uit alle windrichtingen
opvangen?” „Omdat het opvangen van een stroom auto’s uit het westen effectiever is
dan uitbreiden van P+R Noord,” antwoordde Krabbendam. Toch koos de
gemeenteraad voor de VVD-variant Alle ballen op de succesvolle P+R bij Station-

gemeenteraad voor de VVD-variant. Alle ballen op de succesvolle P+R bij StationNoord, die met een strook grond uitgebreid kan worden.
Locaties als Via Regia en Trega (aan de Noorderbrug, als geluidsbuffer voor de
gewenste woonwijk Limmel aan de Maas) zorgen voor overbelasting in woonwijken,
vrezen veel partijen. Toen D66 overstag ging, was het pleit beslecht. „Via P+R Noord
bereik je immers ook het verkeer via de A2 uit het zuiden,” betoogde Harald Barendse.
Een voorstel van de PvdA om ook vliegveld Maastricht Aachen Airport als P+R in te
zetten haalde het niet. Nu wist Krabbendam de gemeenteraad wel te overtuigen. „Het
vliegveld is te ver weg. Een half uur in de bus, dat doet niemand. Het kost ons dan een
lading geld voor extra bussen en het levert niets op, behalve lege bussen.”
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Uiteindelijk kreeg P+R Noord met 27 tegen 7 stemmen de hoogste prioriteit. Daardoor
moet de wethouder zijn budget van 3,5 miljoen herschikken. De Via Regia en Trega
komen nu lager op de lijst, met de vraag of er nog geld voor is. Een SP-motie om
Trega te schrappen haalde het (nu) niet. Onder meer doordat daar de ontmanteling
van de parkeerplaats Fort Willemweg aan was gekoppeld.

