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Kader

• Waarborgen bereikbaarheid en leefbaarheid 
(woon)buurten Maartenspoort, Ceramique en Wyck…

• tijdens (2012-2016) en na ombouw A2 (v.a. 2017)



Diverse majeure opgaven

• De Groene Loper; ombouw A2 c.a.

• RMP; ombouw Noorderbrug, herontwikkeling 
locaties Trega en Fr. De Veijestraat

• Tram Vlaanderen – Maastricht

• en vele andere projecten met mobiliteits-
kenmerken/aspecten



Overige opgaven met mobiliteits-
kenmerken/aspecten

• Herontwikkeling locatie Palace (o.a. parkeren)

• Herinrichting busstation en fietsenstallingen Centraal 
Station

• Uitbreiding P&R Parallelweg

• Ontsluiting locatie Mediamarkt

• Busroute P&R Station-Noord – Markt v.v.

• Fietsenstallingen, L+L en bromfietsverkeer 
Wyckerbrugstraat e.o.

• ……..



Doelen van de stad

• Een gezonde economische structuur 

• Een goed woon- en leefklimaat



Wat is onze visie?

• Autoverkeer bundelen op hoofdroutes

• Verblijfsklimaat versterken in woongebieden en in 
winkelstraten 

• Kwaliteit parkeerproduct verbeteren d.m.v. omzetten 
straatparkeren naar accommodatieparkeren 

• Kwaliteit OV-verbindingen waarborgen d.m.v. 
doorstromingsmaatregelen

• Positie fietser in de stad versterken d.m.v. aantrekkelijke 
routes en voldoende stallingsmogelijkheden

• Milieu- en leefklimaat waarborgen



Tot welke richtinggevende 
keuzes leidt dit?

• Wijzigen inrichting Wyckerbrugstraat e.o. heeft relatie met 
ontwikkeling c.q. compensatie bezioekersppl (= constatering)

• Puzzel parkeren, fietsstallingen en L+L Wyckerbrugstraat (?) 

• Gecombineerd bus/tramstation Centraal Station

• Uitbreiden fietsenstalling Centraal Station tot circa 4.000 
fietsen

• Uitbreiding P&R Parallelweg d.m.v. realisatie gebouwde 
parkeervoorziening (initiatief vanuit de markt)

• Doorstromingsmaatregelen Fr. Romanusweg t.b.v. route P&R 
Station-Noord – Markt v.v.

• Overwegen verbod bromfietsverkeer Servaasbrug 



Samenhangende plankaart



Voorstel verkeerssituatie 
Mediamarkt



Financieel kader en planning

Project Financiёn Planning

Palace Projectfinanciering 2014-2016

Wyckerbrugstraat e.o. PM PM

Stationsomgeving / 
TVM

Projectfinanciering 2013-2016

P+R Centraal Station Private financiering 2013-2014

Doorstroming Fr. 
Romanusweg

PM 2012

Bromfietsverbod 
Servaasbrug

Nihil 2012



Proces

• Proces wordt projectgewijs ingevuld

• Per project proces specifiek inrichten 
(stakeholders)

• Waar nodig en wenselijk participatie omgeving 

• Periodiek overleg portefeuillehouder Nuss en 
(buurt)kaders over ‘samenhang der dingen’



VRAGEN??




