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Beste heer/mevrouw, 
 
De ondergrondse fietsenstalling is sinds 1 januari in gebruik en zoals eerder aangekondigd starten 
binnenkort de werkzaamheden voor de herinrichting van het stationsgebied. Graag nodigen wij u uit 
voor een inloopbijeenkomst op maandag 19 februari a.s.  
 
Herinrichting stationsgebied en doorkijk toekomst 
Tijdens de inloopbijeenkomst geven wij u meer informatie over de herinrichting van de Stationsstraat 
tussen het stationsgebouw en de Wilhelminasingel en de herinrichting van het busstation met een 
gedeelte van het Stationsplein, de Parallelweg en de Spoorweglaan. Gelijktijdig met bovenstaande 
werkzaamheden is de intentie om in Wyck combi-parkeren en venstertijden voor belevering van de 
winkels in te voeren. Hieronder treft u een overzicht van de werkzaamheden die binnenkort starten. 
 
14 februari: verwijderen fietsrekken en parkeren middenberm Stationsstraat 
Ter voorbereiding op het verleggen van de gasleidingen dient er ruimte te worden gemaakt voor 
werkzaamheden en verkeer. Daarom worden vanaf 14 februari de fietsrekken in de middenberm van 
de Stationsstraat verwijderd. Vanaf 15 februari mag er niet meer worden geparkeerd in de 
middenberm en aan de kant van de oneven huisnummers (noordzijde). Vanaf begin maart kan ook 
niet meer aan de kant van de even huisnummers (zuidzijde) worden geparkeerd. Met bebording 
wordt iedereen vooraf geïnformeerd. Musti Kebab blijft in de middenberm tot en met april. 
 
15 februari: voorbereidende werkzaamheden – bomenkap middenberm Stationsstraat 
De bomen die nu in de middenberm van de Stationsstraat staan worden gekapt omdat ze zijn 
aangetast door bacteriezuur. Bacteriezuur is ontstaan door de slechte bodemstructuur. Er worden in 
het najaar nieuwe bomen geplant die resistent zijn tegen bacteriezuur. Ook zal de bodem worden 
bewerkt. Op 15 februari worden de bomen gekapt. 
 
19 februari: planten bomen Sint Maartenslaan 
In de week van 19 februari worden nieuwe bomen geplant in de Sint Maartenslaan. De huidige  
plantenbakken worden verplaatst naar een ander gedeelte van de Sint Maartenslaan (ter hoogte van 
de bioscoop) en er worden nieuwe bomen geplant. De nieuwe bomensoort (Celtis Australis) is 
afgestemd met de Stichting Behoud Leefbaarheid Sint Maartenslaan. De werkzaamheden duren 
naar verwachting twee weken. Verkeer kan gewoon door de Sint Maartenslaan en wordt begeleid 
door verkeersregelaars. 
 
19 februari: voorbereidende werkzaamheden – vervangen gasleiding deel Stationsstraat 
Voordat de herinrichting van de Stationsstraat kan starten dienen eerst gasleidingen te worden 
vervangen. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt voor de hele stad met de 
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gasleidingbeheerder om werkzaamheden te combineren en zo de hinder voor omgeving zo veel 
mogelijk te beperken. De werkzaamheden starten in de week van 19 februari aan de kant van de 
even huisnummers. Er wordt gefaseerd gewerkt en na zo’n vier weken starten de werkzaamheden 
aan de kant van de oneven huisnummers. De werkzaamheden duren tot eind april. Het trottoir (zo’n 
1,5 meter breed) direct aan de gevels, blijft beschikbaar voor voetgangers. Er wordt gewerkt in de 
parkeervakken en de weg. Verkeer wordt deels over de middenberm van de Stationsstraat langs de 
werkzaamheden geleid.  
 
Medio april: voorbereidende werkzaamheden –deel Parallelweg en Spoorweglaan 
Zodra de gasleiding in de Stationsstraat is vervangen werkt de aannemer verder aan de 
Spoorweglaan (gedeelte tussen Stationsstraat en Bourgognestraat) en aan de Parallelweg (gedeelte 
tussen Stationsstraat en Sint Maartenslaan). De werkzaamheden starten medio april en duren tot 
eind juni. 
 
Begin mei: herinrichting Stationsstraat  
Als de gasleidingen zijn vervangen starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de 
Stationsstraat. Middenberm en trottoirs worden aangepast en er wordt natuurstenen bestrating 
aangebracht. Naar verwachting starten die werkzaamheden begin mei aan de zuidkant van de 
Stationsstraat (even huisnummers). Verkeer kan dan in één richting door de Stationsstraat rijden. 
Alle panden blijven bereikbaar voor voetgangers. Fietsers en voetgangers worden telkens langs het 
werkterrein omgeleid en de hoofdingang van de ondergrondse fietsenstalling blijft bereikbaar. De 
werkzaamheden duren tot en met juli. In het najaar worden de nieuwe bomen geplant in de 
middenberm. 
 
Juli: werkzaamheden busperron, taxistandplaats en gedeelte Parallelweg en Spoorweglaan 
Vanaf juli starten de werkzaamheden aan het busperron en de taxistandplaats. De indeling van de 
perrons en de taxistandplaats wordt aangepast. Ook wordt er gewerkt aan gedeelten van de 
Parallelweg en Spoorweglaan. Zo worden onder andere de trottoirs verbreed. Deze werkzaamheden 
duren naar verwachting tot en met november.  
 
Inloopbijeenkomst 19 februari 18:00-21:00 uur 
Wilt u meer weten over de werkzaamheden die op korte termijn plaatsvinden? Heeft u vragen over 
de herinrichting van de stationsomgeving die dit jaar zal plaatsvinden? Kom dan naar de 
inloopbijeenkomst in het stationsgebouw – Stationsplein 27 (ingang naast ‘Aon de Stasie’). U bent 
van harte welkom tussen 18:00 en 21:00 uur.  
 

Planningen van werkzaamheden zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. We proberen u zo 

goed mogelijk te informeren en de overlast zo veel mogelijk te beperken. Er is nog niet bekend welke 

aannemer de werkzaamheden vanaf mei gaat uitvoeren. Zodra de aannemer, fasering en planning 

bekend zijn zullen wij u hierover informeren. 
 
Graag tot ziens op maandag 19 februari. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Marijke Terpstra 

Gemeente Maastricht 


