
Datum	   	   :	  dinsdag	  18	  maart	  2014,	  09:00	  uur	  
Locatie	   	   :	  Grand	  hotel	  de	  l’Empereur	  
Betreft	   	   :	  Informatiebijeenkomst	  m.b.t.	  de	  ondergrondse	  fietsenstalling	  bij	  het	  Station	  
Aanwezig	   :	  25/30	  personen	  
Zie	  bijlage	   :	  PowerPointpresentatie	  (PPP)	  
	  
Constance	  Coenegracht,	  aspirant	  voorzitter	  O.I.W.,	  opent	  de	  bijeenkomst	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  van	  
harte	  welkom.	  
O.I.W.	  zit	  samen	  met	  buurtplatform	  Wyck,	  Centrummanagement	  Maastricht	  (CMM)	  en	  Gemeente	  
Maastricht	  (GM)	  in	  de	  ‘werkgroep	  verkeer’	  om	  een	  aantal	  vraagstukken	  in	  Wyck	  te	  bespreken.	  
Waar	  we	  hier	  nu	  voor	  aanwezig	  zijn	  is	  de	  fietsenstalling	  ‘onder	  het	  maaiveld’	  bij	  het	  Station;	  waar	  
leuke	  dingen	  kunnen	  gebeuren,	  een	  leuke	  aanblik	  voor	  de	  stad.	  	  
Met	  de	  fietsenstalling	  die	  nu	  gepland	  is	  volgens	  de	  plannen	  van	  GM,	  zouden	  de	  mooie	  plannen,	  de	  
zgn.	  ’Ramblas	  van	  Wyck’,	  niet	  kunnen	  doorgaan.	  De	  ingang	  bij	  het	  Stationsplein	  móet	  anders.	  	  
O.I.W.	  wil	  heel	  graag	  de	  mening	  weten	  van	  de	  aanwezigen;	  hoe	  zou	  de	  straat	  volgens	  hen	  zou	  
moeten	  zijn.	  
De	  plannen	  van	  GM	  zijn	  inmiddels	  bijgesteld	  n.a.v.	  overleggen	  tussen	  OIW	  en	  GM.	  	  
	  
Het	  plan	  van	  GM	  is	  om	  in	  de	  Stationsstraat,	  op	  de	  middenberm,	  een	  ingang	  naar	  beneden	  te	  maken.	  
(blz.	  7	  in	  de	  ‘PPP’)	  
Aan	  de	  rechterzijde	  bevindt	  zich	  het	  Station,	  met	  onder	  de	  huidige	  rotonde	  de	  geplande,	  
ondergrondse	  fietsenstalling.	  Er	  zijn	  nu	  2	  voorstellen:	  
-‐	  1	  met	  een	  lange	  in/uitgang	  op	  de	  middenberm	  van	  de	  Stationsstraat.	  
-‐	  1	  met	  een	  korte	  in/uitgang	  op	  de	  middenberm	  van	  de	  Stationsstraat.	  
Hierbij	  het	  beeld	  teniet	  wordt	  gedaan	  van	  mooie	  terrassen	  en	  andere	  mogelijkheden.	  	  
De	  middenstrook	  blijft	  even	  breed	  als	  nu.	  De	  rijbanen	  blijven	  eveneens	  dezelfde	  breedte.	  De	  
parkeerplekken	  worden	  echter	  verwijderd,	  waardoor	  er	  bredere	  stoepen	  kunnen	  ontstaan.	  (blz.	  6	  in	  
de	  ’PPP’).	  De	  taxistandplaats	  moet	  nog	  worden	  aangepast	  aan	  de	  tramlijn.	  
We	  kijken	  ook	  naar	  verkeersveiligheid.	  Er	  rijden	  veel	  bussen	  rond,	  met	  ontzettend	  veel	  fietsers.	  	  
	  
Vraag	  uit	  publiek:	  Is	  er	  straks	  geen	  openbaar	  vervoer	  meer	  mogelijk?	  	  
Antwoord:	  Jawel,	  de	  bussen	  blijven	  in	  de	  Stationsstraat	  rijden.	  Het	  wordt	  wel	  één-‐richtingsverkeer	  
gezien	  vanuit	  de	  Sint	  Maartenslaan	  over	  de	  Parallelweg,	  door	  langs	  de	  Kolonel.	  
O.I.W.	  heeft	  de	  Visuals	  van	  GM	  gezien,	  die	  nu	  niet	  zullen	  worden	  gepresenteerd,	  dit	  vanwege	  
embargo	  op	  deze	  Visuals.	  	  
Het	  O.I.W.	  denkt	  dat	  de	  sfeer	  substantieel	  kan	  worden	  verbeterd	  door	  haar	  eigen	  plannen.	  Deze	  zijn	  
gepresenteerd	  door	  Inex	  architecten	  op	  de	  bijeenkomst.	  
	  
Opmerking	  uit	  publiek:	  m.b.t.	  de	  verkeersveiligheid:	  Vindt	  de	  gemeente	  dit	  dan	  nu	  niet	  belangrijk?	  
Omdat	  Boulevard	  (red.	  Zij	  zijn	  al	  8	  jaar	  bezig	  voor	  het	  verwezenlijken	  van	  een	  terras	  op	  de	  
middenberm)	  als	  hoofdargument	  altijd	  heeft	  moeten	  vernemen	  dat	  hun	  plannen	  niet	  mogelijk	  
waren,	  omdat	  ze	  dan	  moesten	  oversteken.	  Wat	  nú	  gezegd	  wordt	  strookt	  niet	  met	  wat	  de	  GM	  hun	  
heeft	  gezegd,	  omdat	  de	  fietsers	  in	  hun	  plan	  wél	  moeten	  oversteken.	  
De	  verkeerssituatie	  is	  nu	  ook	  al	  onveilig.	  De	  plannen	  van	  GM	  zijn	  ook	  niet	  veilig	  genoeg.	  	  
	  
Vraag	  uit	  publiek:	  Waarom	  is	  de	  gemeente	  er	  niet?	  	  
Antwoord:	  Ze	  hebben	  volgens	  hun	  eigen	  zeggen	  te	  weinig	  tijd	  gehad	  om	  zich	  voor	  te	  bereiden.	  Er	  is,	  
volgens	  O.I.W,	  	  echter	  haast	  bij;	  nú	  actie,	  nú	  overleggen,	  voordat	  het	  te	  ver	  vordert.	  	  
	  
Aan	  het	  woord:	  Ronald	  Veldhuijzen	  van	  Inex	  Architecten:	  (blz.	  8	  t/m	  22	  van	  de	  ‘PPP’)	  
Blz.	  9+10+11+13+14	  in	  de	  ‘PPP’	  schetsen	  de	  huidige	  situatie.	  De	  problematiek	  van	  de	  vele	  fietsen,	  	  
overstekende	  mensen,	  verkeer	  op	  de	  rijbaan,	  de	  hectiek	  van	  de	  taxistandplaats.	  	  



Daar	  komt	  ook	  de	  tram	  nog	  bij.	  (blz.	  15	  van	  de	  ‘PPP’).	  Een	  tramlijn	  van	  Hasselt	  –	  Maastricht.	  Deze	  
komt	  binnen	  langs	  het	  bassin,	  via	  de	  Sint	  Maartenslaan	  en	  als	  dubbelspoor	  eindigt	  deze	  over	  het	  
huidige	  ‘bus-‐spoor’.	  	  
De	  aanrijperrons	  liggen	  30/40	  cm.	  boven	  het	  plein.	  Dit	  dient	  tegelijk	  als	  afscherming	  naar	  de	  één-‐
richtingsweg	  op	  de	  Parallelweg.	  
	  	  
De	  tekening	  (zie	  blz.	  12	  in	  de	  ‘PPP’)	  	  
Bij	  het	  blauw	  vlak	  bevindt	  zich	  de	  huidige	  bus-‐stopplaats;	  qua	  vorm	  wordt	  deze	  aangepast	  op	  de	  
tramlijn,	  de	  bussen	  verschuiven	  iets.	  Beide	  tramhaltes	  komen	  aan	  de	  voorkant	  van	  het	  station.	  	  
Bij	  het	  groen	  vlak	  bevindt	  zich	  de	  groene	  strook	  voor	  de	  Kolonel.	  
In	  plaats	  van	  een	  in/uitgang	  te	  maken	  op	  de	  ‘Kop	  van	  de	  Stationsstraat’	  is	  het	  idee	  van	  Inex	  nu	  
gepland	  op	  een	  rustig	  stuk	  op	  het	  Stationsplein.	  Je	  moet	  niet	  het	  langzame	  verkeer	  laten	  stoppen	  
tussen	  het	  snel	  gaand	  verkeer,	  zoals	  het	  geval	  zou	  zijn	  indien	  de	  in/uitgang	  op	  de	  middenberm	  komt.	  	  
Bij	  het	  idee	  van	  Inex	  laat	  je	  het	  hele	  station	  in	  zijn	  waarde.	  	  	  
Visual	  met	  de	  tram	  (zie	  blz.15	  in	  de	  ‘PPP’):	  hier	  kruist	  het	  langzame	  verkeer	  de	  trambaan.	  De	  
bewegingen	  van	  de	  tram	  zijn	  dusdanig	  dat	  het	  géén	  hinder	  geeft	  aan	  de	  fietsers	  of	  aan	  de	  tram,	  
welke	  4x	  per	  uur	  passeert	  (tegenover	  het	  drukkeverkeer	  van	  de	  bussen	  en	  taxi’s	  in	  de	  Stationsstraat)	  
Blz.	  16	  in	  de	  ‘PPP’	  De	  blauwe	  ‘halve	  cirkel’	  op	  het	  plein	  komt	  in	  een	  bepaalde	  vorm,	  die	  zijn	  maat	  
moet	  hebben	  om	  aan	  bepaalde	  hellings-‐eisen	  te	  voldoen.	  Dit	  is	  dezelfde	  afmeting	  als	  de	  gemeente	  
voor	  ogen	  heeft.	  
Blz.	  17	  in	  de	  ‘PPP’:	  De	  ‘halve	  cirkel’	  is	  zo	  gedraaid,	  dat	  er	  een	  behoorlijk	  vrije	  maai	  heeft.	  De	  diameter	  
van	  de	  cirkel	  is	  17	  meter,	  dit	  zorgt	  ook	  voor	  daglicht	  in	  de	  fietsenkelder.	  Het	  komt	  op	  de	  kop	  van	  de	  
huidige	  parkeergarage	  van	  de	  Kolonel.	  Voor	  deze	  vorm	  is	  gekozen	  om	  niet	  te	  dichte	  bij	  de	  
hoofdingang	  van	  het	  station	  te	  komen.	  De	  kwaliteit	  moet	  nl.	  dusdanig	  zijn	  dat	  je	  ‘m	  kunt	  gebruiken	  
als	  vorm.	  Teakhout,	  groenkoppeling,	  hardstenen	  elementen.	  
Blz.	  18+19	  in	  de	  ‘PPP’:	  De	  hellingbaan	  is	  25	  meter	  lang,	  die	  langzaam	  in	  een	  cirkelvorm	  onder	  het	  
maaiveld	  verdwijnt.	  	  
Deze	  helling	  is	  in	  tweeën	  gesplitst:	  	  
1e	  is	  een	  voetgangerstrap	  
2e	  is	  een	  fietsersgang	  met	  meerdere	  goten,	  waardoor	  meerdere	  fietsers	  er	  gebruik	  van	  kunnen	  
maken.	  Het	  heeft	  een	  breedte	  van	  4	  meter.	  Deze	  voldoen	  aan	  de	  maatstelling	  voor	  een	  dergelijke	  
constructie	  
Er	  moet	  nog	  meer	  gebeuren	  met	  het	  daglicht,	  maar	  dit	  volgt	  wel.	  Er	  zitten	  ook	  tussen-‐niveaus	  in.	  	  
Blz.	  20+21+22	  in	  de	  ‘PPP’:	  er	  zijn	  elementen	  met	  teakhout.	  Er	  is	  ook	  een	  lift	  gepland	  die	  op	  elke	  plek	  
op	  het	  Stations	  geplaatst	  kan	  worden.	  Er	  is	  voldoende	  ruimte	  (zie	  huidige	  situatie	  blz.	  13	  in	  de	  ‘PPP’).	  	  	  	  
Vraag	  uit	  publiek:	  Is	  er	  bij	  de	  plannen	  van	  de	  gemeente	  ook	  een	  lift	  voorzien?	  
Antwoord:	  niet	  dat	  wij	  weten,	  maar	  kan	  er	  ook	  ongetwijfeld	  bij	  geplaatst	  worden.	  	  
Vraag	  uit	  publiek:	  De	  fietsenproblematiek	  bij	  het	  station	  is	  groot,	  maar	  zo	  ook	  de	  scooters.	  Recent	  is	  
er	  een	  presentatie	  geweest	  over	  mobiliteit,	  waarbij	  aandacht	  gevraagd	  werd	  voor	  scooters.	  Zijn	  de	  
plannen	  van	  de	  gemeente	  toegankelijk	  voor	  scooters?	  Hoe	  is	  dit	  bij	  de	  plannen	  van	  Inex?	  
Antwoord:	  wat	  nu	  gepresenteerd	  wordt	  is	  een	  1e	  idee,	  de	  rest	  moet	  nog	  volgen.	  De	  maatvoering	  is	  
wel	  hetzelfde	  als	  dat	  van	  de	  gemeente.	  Voor	  scooters	  moet	  je	  misschien	  in	  een	  andere	  oplossing	  
voorzien.	  Dit	  is	  inderdaad	  lastiger.	  
	  
Vraag	  uit	  publiek:	  Heeft	  de	  gemeente	  ook	  een	  zelfde	  hellingbaan?	  Het	  1e	  voorstel	  van	  GM	  was	  
uitnodigend,	  de	  bewoner	  vreest	  dan	  echter	  nog	  op	  zwerffietsen,	  het	  is	  zeker	  niet	  gepland	  voor	  
scooters.	  De	  gleuf	  (volgens	  de	  tekening	  van	  Inex)	  nodigt	  volgens	  hem	  niet	  uit	  om	  er	  gebruik	  van	  te	  
maken.	  De	  entree	  moet	  dus	  ontzettend	  uitnodigend	  zijn;	  het	  gaat	  niet	  alleen	  om	  zwerffietsen	  bij	  het	  
station	  maar	  ook	  in	  de	  Alexander	  Battalaan.	  
	  	  
Het	  is	  volgens	  O.I.W.	  echter	  de	  keuze	  aan	  de	  mensen	  van	  de	  Stationsstraat	  die	  er	  wonen,	  werken,	  
leven!!	  	  Wat	  vind	  je	  als	  bewoner	  goed	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  straat?	  



Kies	  je	  voor	  een	  opgang	  aan	  de	  middenberm	  of	  aan	  de	  zijkant	  in	  de	  Stationsstraat?	  
Of	  wil	  je	  het	  een	  soort	  ‘ramblas’	  laten	  worden;	  een	  kwalitatieve	  straat	  met	  een	  uitgang	  op	  het	  
Stationsplein?	  
	  
Aan	  het	  woord	  van	  GM:	  Marijke	  Terpstra.	  Ze	  heeft	  zich	  niet	  goed	  kunnen	  voorbereiden,	  vandaar	  
geen	  presentatie,	  maar	  ze	  wil	  nu	  toch	  graag	  toelichting	  geven.	  
De	  ingang	  ziet	  er	  mooi	  uit,	  maar	  het	  is	  wel	  zo,	  dat	  het	  nu	  op	  de	  plek	  voor	  de	  kolonel-‐garage	  ligt.	  In	  
het	  verleden	  heeft	  Q-‐park	  gezegd	  dat	  dat	  niet	  kan.	  Mvr.	  Terpstra	  heeft	  vrijdagavond	  ook	  met	  Q-‐park	  
gesproken.	  Q-‐park	  wil	  er	  nu	  over	  gaan	  meedenken,	  maar	  dan	  ook	  met	  een	  extra	  auto-‐ingang	  van	  de	  
kolonel.	  Dit	  zal	  heel	  complex	  worden.	  Binnen	  de	  gemeente	  is	  dit	  niet	  1-‐2-‐3,	  opgelost.	  Er	  moet	  dan	  
een	  totaal	  ander	  ontwerp	  komen.	  Ook	  m.b.t.	  de	  tram.	  Er	  moet	  goed	  worden	  uitgezocht	  wat	  
realistisch	  is.	  
Er	  wordt	  onvoldoende	  belicht	  door	  een	  korte	  toegang,	  zodat	  we	  (GM)	  eenzelfde	  element	  kunnen	  
aanbieden.	  Ook	  op	  de	  brede	  stoepen	  kunnen	  dan	  terrassen	  worden	  gemaakt.	  Dus	  de	  Stationsstraat	  
kan	  nu	  wel	  aangepakt	  worden?	  
O.I.W.:	  Q-‐park	  is	  dus	  nu	  wel	  geneigd	  om	  mee	  te	  denken,	  met	  dank	  aan	  OIW,	  niet	  omdat	  de	  gemeente	  
eraan	  mee	  wilde	  werken.	  
	  	  
Er	  volgt	  een	  discussie:	  
O.I.W.	  vond	  het	  zwaar	  teleurstellend	  en	  is	  heel	  hard	  geschrokken	  over	  de	  kant	  en	  klare	  presentatie	  
van	  GM	  tijdens	  een	  werkoverleg;	  hieruit	  blijkt	  de	  onwil	  van	  GM.	  OIW	  heeft	  toen	  meteen	  aan	  de	  bel	  
getrokken,	  door	  deze	  bijeenkomst	  te	  organiseren	  en	  door	  Inex	  een	  ander	  ontwerp	  te	  laten	  maken.	  
Waarom	  kan	  GM	  hun	  presentatie	  niet	  laten	  zien?	  De	  eigen	  argumenten	  verliezen	  nu	  zijn	  
geloofwaardigheid.	  	  
Het	  één	  sluit	  het	  ander	  niet	  uit:	  het	  kan	  ook	  in	  de	  variant	  van	  Inex	  om	  de	  stoepen	  te	  verbreden.	  Er	  is	  
ook	  groot	  belang	  bij	  voor	  de	  gemeente.	  Een	  samenwerking	  met	  Q-‐park	  is	  ook	  weer	  een	  win-‐win	  
situatie.	  Nu	  staat	  de	  parking	  leeg.	  De	  auto’s	  zijn	  dan	  van	  de	  weg,	  wanneer	  je	  hierin	  samenwerkt.	  
	  	  
Er	  zijn	  veel	  noten	  te	  kraken,	  maar	  volgens	  O.I.W.	  is	  er	  een	  weg.	  Hoe	  kijken	  de	  aanwezigen	  er	  
tegenover?	  
Boulevard:	  het	  is	  nu	  compleet	  nieuw,	  zij	  zijn	  8	  jaar	  bezig	  met	  hun	  eigen	  plannen.	  Hoe	  gaat	  het	  uitzien	  
volgens	  de	  plannen	  van	  GM?	  Het	  is	  moeilijk	  om	  er	  een	  beeld	  bij	  te	  schetsen,	  indien	  in/uitgang	  op	  de	  
middenberm	  van	  de	  Stationsstraat;	  Dan	  kan	  het	  terras	  niet	  meer.	  	  
Of	  op	  het	  Stationsplein	  of	  de	  plannen	  van	  de	  Stationsstraat.	  Nu	  blijk	  dat	  de	  Stationsstraat	  sowieso	  
een	  kwaliteitsimpuls	  kan	  krijgen,	  met	  brede	  stoepen,	  met	  terrassen!	  
Verder	  is	  een	  aandachtspunt:	  hoe	  ga	  je	  om	  met	  veiligheid?	  Dit	  is	  een	  apart	  beleid.	  	  
Er	  lopen	  dagelijks	  20.000/30.000	  mensen	  over	  het	  plein,	  die	  dezelfde	  kruising	  op	  straat	  maken.	  	  	  
Hoe	  zit	  het	  met	  fietsers	  die	  op	  de	  middenberm	  uitkomen,	  waarbij	  de	  bus,	  auto’s	  en	  taxi’s	  vele	  malen	  
groter	  de	  weg	  passeren,	  dan	  daar	  waar	  de	  tram	  de	  fietsers	  kruist?	  
	  
Coen	  Gorter:	  Een	  compliment	  aan	  Inex	  voor	  de	  presentatie:	  in	  30	  jaar	  zijn	  er	  enorme	  ontwikkelingen	  
geweest,	  positieve,	  nieuwe	  winkels,	  ondernemers	  die	  er	  iets	  van	  willen	  maken.	  Wat	  doet	  de	  
gemeente?	  Helemaal	  niets.	  	  
Wanneer	  hij	  kijkt:	  een	  prachtige	  boulevard	  met	  mooie	  panden.	  Een	  rijkdom	  welke	  zwaar	  wordt	  
ondergewaardeerd.	  Er	  moet	  een	  fietsenafhandeling	  op	  het	  plein	  komen,	  niet	  op	  de	  middenberm.	  
Geen	  verpaupering,	  wij	  zijn	  de	  entree	  van	  Maastricht!	  
Zo	  ziet	  O.I.W.	  het	  ook	  met	  een	  prachtige,	  uitnodigende	  straat.	  De	  aspirant	  voorzitter	  gaat	  ervan	  uit	  
dat	  de	  aanwezigen	  er	  ook	  positief	  tegenover	  staan.	  
	  
Kan	  de	  GM	  nog	  tekeningen	  sturen,	  welke	  O.I.W.	  wel	  mag	  doorsturen?	  
Wat	  is	  vanuit	  de	  optiek	  van	  GM	  tegen	  een	  breder	  alternatief?	  Niets;	  	  maar	  het	  moet	  wel	  realistisch	  
zijn.	  De	  toegang	  van	  het	  Stationsplein,	  met	  de	  ingang	  van	  de	  Q-‐parking,	  moet	  ook	  haalbaar	  zijn	  vóór	  



de	  komst	  van	  de	  tram,	  dit	  moet	  samen	  gerealiseerd	  worden;	  voor	  2018!	  Het	  moet	  dan	  niet	  daarna	  
nóg	  een	  keer	  opengegooid	  moeten	  worden.	  Kan	  Q-‐park	  dit	  op	  zo’n	  korte	  termijn	  regelen?	  GM	  staat	  
zeker	  open	  voor	  het	  beste	  alternatief.	  	  
Van	  het	  tijdsplan	  wist	  O.I.W.	  niets	  van.	  Daarom	  heeft	  O.I.W./CMM	  zo	  snel	  als	  mogelijk	  gereageerd.	  
Als	  er	  een	  week	  voor	  carnaval	  gevraagd	  wordt	  om	  een	  presentatie	  te	  geven;	  het	  dan	  voor	  GM	  nog	  
een	  week	  later	  verzet	  wordt.	  De	  tijdsspanne	  Is	  dus	  niet	  opgelegd	  door	  O.I.W.	  Er	  moet	  nu	  NIETS	  onder	  
druk	  van	  tijd	  besloten	  worden.	  
Als	  je	  naar	  het	  Vrijthof	  kijkt,	  ligt	  de	  ingang	  van	  de	  parking	  voor	  het	  Spaans	  gouvernement.	  Bij	  de	  
situatie	  in	  Wyck,	  moet	  je	  het	  plein	  voor	  het	  langzame	  verkeer	  behouden.	  	  
Het	  wordt	  één-‐richtingsverkeer	  voor	  taxi’s	  en	  auto’s,	  niet	  voor	  de	  bussen.	  Je	  zou	  de	  in/uitgang	  van	  de	  
parking	  na	  de	  tramhalte	  op	  de	  huidige	  groenstrook	  kunnen	  maken.	  Dit	  kan	  dan	  op	  een	  dergelijke	  
manier	  worden	  opgezet	  als	  de	  in/uitgang	  van	  de	  fietsenstalling.	  
	  
Dit	  is	  ook	  een	  uitgelezen	  moment	  om	  de	  rotonde	  aan	  te	  pakken,	  om	  dit	  veiliger	  te	  maken	  en	  
supermooi	  te	  maken.	  Door	  die	  straat	  prachtig	  te	  maken.	  
Naar	  GM:	  er	  is	  haast	  i.v.m.	  de	  verkeerssituatie,	  de	  komst	  van	  de	  tram.	  In	  deze	  variant	  van	  Inex	  is	  er	  
echter	  minder	  haast,	  omdat	  het	  op	  het	  plein	  gerealiseerd	  wordt,	  waardoor	  je	  het	  verkeer	  niet	  
stremt.	  De	  kuil	  wordt	  niet	  in	  de	  weg	  gegraven,	  dit	  is	  wel	  het	  geval	  in	  de	  variant	  van	  GM.	  	  
GM:	  Echter	  wordt	  de	  fietsenkelder	  halverwege	  het	  huidige	  wegprofiel	  gegraven,	  dan	  ligt	  het	  
kruispunt	  dus	  wel	  open.	  	  
O.I.W.:	  Q-‐park	  zou	  echter	  hebben	  aangegeven	  om	  1/3	  van	  hun	  garage	  af	  te	  staan	  als	  berging	  voor	  de	  
fietsenstalling.	  Zodat	  het	  plein	  helemaal	  niet	  op	  de	  schop	  hoeft.	  Deze	  kosten	  zouden	  E.	  12.mln	  
bedragen.	  En	  dan	  blijft	  er	  meer	  geld	  over	  voor	  de	  kwaliteitsimpuls	  van	  de	  Stationsstraat.	  
Over	  kosten	  is	  er	  niet	  gesproken:	  erg	  hoog.	  O.I.W.	  denkt	  een	  goedkopere	  variant	  te	  hebben	  bedacht.	  
	  
Vraag	  uit	  publiek:	  In	  welke	  fase	  zitten	  we	  nu?	  Is	  er	  een	  beroep	  aan	  te	  tekenen?	  	  
Antwoord:	  Nu	  zitten	  we	  nog	  in	  de	  ontwikkelfase	  van	  het	  plan,	  maar	  het	  is	  wél	  1minuut	  voor	  12.	  Dit	  is	  
vrij	  recent	  ook	  aan	  OIW	  bekend	  gemaakt.	  Het	  was	  nu	  belangrijk	  om	  u	  te	  informeren,	  nu	  moet	  er	  al	  
actie	  komen.	  We	  hopen	  invloed	  te	  kunnen	  uitoefenen.	  	  
	  
Wanneer	  kan	  het	  plan	  van	  GM	  wel	  worden	  voorgesteld?	  De	  GM	  kon	  gewoon	  haar	  eigen	  verhaal	  te	  
doen.	  Het	  gaat	  over	  iets	  dat	  de	  komende	  100	  jaar	  het	  beeld	  moet	  vormen.	  Het	  is	  wel	  jammer	  dat	  we	  
zo	  laat	  geïnformeerd	  zijn	  en	  er	  nu	  onder	  hoge	  druk	  iets	  moeten	  presenteren.	  
Op	  een	  zo	  kort	  mogelijke	  termijn	  moet	  er	  vanuit	  de	  gemeente	  een	  bijeenkomst	  worden	  
georganiseerd	  om	  alles	  te	  delen.	  Dit	  pakt	  mvr.	  Terpstra	  graag	  op.	  
De	  afspraak	  (met	  werkgroep	  verkeer)	  van	  10/3	  was	  er	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  Visual,	  deze	  is	  zelf	  door	  
O.I.W.	  geannuleerd.O.I.W.	  vond	  de	  uitnodiging	  van	  vandaag	  belangrijker	  om	  voor	  te	  bereiden	  en	  te	  
tonen	  aan	  iedereen.	  	  
Geld	  mag	  niet	  het	  hoofdelement	  zijn,	  je	  kiest	  voor	  de	  toekomst.	  	  
Wanneer	  moet	  de	  besluitvorming	  plaatsvinden:	  eind	  mei	  moet	  er	  een	  ‘go/no	  go’	  in	  de	  gemeenteraad	  
worden	  besproken.	  Er	  is	  wel	  al	  eerder	  een	  presentatie	  in	  de	  raad	  geweest.	  Sinds	  oktober	  2013	  is	  er	  
gekozen	  voor	  een	  ondergrondse	  fietsenstalling;	  dit	  is	  dus	  vastgesteld.	  De	  tram	  heeft	  echter	  nu	  ook	  
vertraging	  in	  de	  aanbesteding,	  laten	  we	  zeggen	  dat	  in	  juni	  een	  uitspraak	  moet	  komen	  over	  de	  
in/uitgang.	  	  
	  	  
De	  GM	  zou	  de	  regie	  moeten	  behouden;	  	  
Een	  nieuwe	  afspraak	  met	  de	  werkgroep	  verkeer	  is	  gepland	  op	  8	  april.	  Dan	  bespreken	  ‘hoe	  ver	  staan	  
we’,	  ‘Wat	  is	  realistisch?’,	  ‘nieuwe	  plannen	  bespreken’.	  Samen	  kijken	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn,	  dit	  
dan	  evenwichtig	  overwegen.	  
Daarna	  een	  datum	  plannen	  voor	  de	  bijeenkomst	  voor	  betrokkenen.	  
Vóór	  8/4	  dient	  dan	  GM	  nog	  contact	  te	  hebben	  met	  Q-‐park.	  Marijke	  Terpstra	  maakt	  op	  de	  korts	  
mogelijke	  termijn	  een	  afspraak	  met	  Q-‐park.	  Er	  moet	  een	  tandje	  worden	  bij	  gezet,	  dus	  mag	  de	  



afspraak	  voor	  OIW	  volgende	  week	  zijn.	  Marijke	  Terpstra	  gaat	  hiermee	  akkoord.	  Zij	  gaat	  het	  regelen	  
en	  dan	  met	  de	  3	  partijen	  om	  de	  tafel	  zitten.	  
Er	  wordt	  nu	  dus	  aangegeven	  dat	  er	  meerdere	  mogelijkheden	  zijn.	  Ú	  kan	  inspraak	  hebben,	  dat	  het	  
voor	  ons	  stadsdeel	  goed	  is.	  	  
	  
De	  aspirant	  O.I.W.	  voorzitter	  bedankt	  iedereen	  voor	  de	  aanwezigheid.	  
	  	  
	  	  
	  


