
 
 
 
 
 
 * Reacties voor-en tegenstanders tram/Vlaanderen meesturen 

O.I.W. neemt geen standpunt in. Er zijn tegen- en 
voorstanders. Het is puur de bedoeling geweest om de ingezonden mail 
onder uw aandacht te brengen.  

- Geacht initiatief 
Zie hier het commentaar van een voorstander. Klaor Loch sluit zich hierbij 

van harte aan. 
- Ik ben voor de trein en voor de tram omdat deze 
vervoersmiddelen schoner, duurzamer en geen fijnstof produceren. 

Kloar Loch moet een belangrijk speerpunt en bewustzijn worden van de 
lokale politiek en O.I.W. in het bijzonder. 

In het kader van: Een duurzame wereld, minder CO2 uitstoot voor 
iedereen, goedkoop transport voor iedereen en grenzeloos Limburg voor 
alle Limburgers, zijn wij voor de trein en de tram. 

Kunt u ook een oproep aan alle voorstanders doen, of is dat teveel 
gevraagd? 

Uw houding is ouderwets, achterhaald en een doodsteek voor deze mooie 
stad. 
Meeste ondernemers zijn blijkbaar niet in staat om verder dan 24 uur 

vooruit te kijken 
Bovendien, politiek bedrijft u niet op deze manier. Het oude, feodale 

politieke klimaat zou inmiddels wel een plaatsje moeten hebben in het 
open lucht museum voor bijna uitgestorven Nederlanders.  Ik zou alvast 
een plaatsje reserveren! 

- ik denk niet dat het een taak is van OIW om dit soort opruiende taal te 
promoten. Neem dan een standpunt in met argumenten. 

ik deel dus niet jullie standpunt gebaseerd op puur emoties. 
- Geachte trein tegenstanders, 
Hiermede verzoek ik u elk voor zich op eigen wijze en eigen gronden nog 

eenmaal uw stem te laten horen. 
Deze week zijn de laatste fractievergaderingen, kies er een uit van de 11 

fracties, bezoek deze en laat u horen. 
De gehele oppositie is tegen! We staan niet alleen! Ondersteun deze  
Volgende week wordt het definitieve besluit genomen, dit moet 

opgeschoven worden. 
Vraag spreek recht op dinsdag 18 december 17.00uur aan, of extra 2 

minuten aan voor een andere medestander.  
- Geachte trein tracé tegenstanders, 
Slechts een reactie gehad met de vraag; wat kan ik er nog tegen doen. 

In elk geval niet door nu niets meer te ondernemen. 
Weet dat de helft van de raadsleden ,de gehele oppositie, tegen is , is dit 

dan een draagvlak?. 



Er is al veel vernield in Maastricht, nu dreigt er straks een trein door onze 
kleine straten en bruggetje te gaan denderen. 

Waarom niet over de spoorbrug en desnoods uit laten komen op de 
parkeerplaats op de parallelweg  voor het station? Minder slecht. 

Het vreemde is dat men ook niet weet hoe straks het tracé verder loopt 
naar het ziekenhuis. 
Volgende week dinsdag is de raadsvergadering en wordt besloten of de 

tram er komt of niet. 
Spreekrecht is hier niet mogelijk, ( alleen bij commissie vergaderingen) 

Wel kan men nog een brief schrijven naar 
:  raadsgriffie@maastricht.nl  De griffier zorgt ervoor dat het naar alle 
raadsleden wordt toegestuurd. 

De Lijn betaalt gebruiksvergoeding van €4 ton / jr    Zie presentatie 
gemeente van 2011 september. 

De aanleg Hasselt Maastricht kost 250 a 300 miljoen , kost aan onderhoud 
per jaar ook miljoenen en nu hoeft de exploitant slechts 4 ton per jaar te 
betalen. 

Dit openbaar vervoer stukje wordt niet voor 80% gesubsidieerd zoals 
gebruikelijk maar met 99% gesubsidieerd. 

Guy visser 
Aangezien er zoveel en jaren te doen is geweest over het vrijlaten van de 

koopzondagen van 22 naar 52 dagen per jaar wil ik graag een reactie 
geven op de discussie rond de aanleg en komst van de tramverbinding die 
al 10 jaar speelt. 

- Met 52 koopzondagen per jaar worden ook niet alle belangen van 
ondernemers en/of inwoners gediend. Ze komen er toch in het belang van 

een deel van de ondernemers en i.v.m. met de economische crisis. Nu het 
voor een ander deel van de ondernemers van belang is dat deze 
tramverbinding er komt stuit dit ineens op tegenstand van ondernemers 

die wel o.a. voorstander zijn van 52 koopzondagen. Dan kom nu ook 
tegemoet aan de voorstanders van deze tramverbinding die er  wel belang 

bij hebben. Deze tramverbinding heeft ook een economisch belang dat 
deze stad in zijn geheel ten goede komt ( publiek en economisch belang ). 
Het zou navrant worden indien nu ineens wel rekening wordt gehouden 

met de belangen van tegenstanders ( niet publiek ) van deze 
tramverbinding. 

Aangezien burgemeester Hoes fanatiek voorstander is geweest van 52 
koopzondagen kan hij nu ook voorstander zijn van deze van economisch 
belang zijnde tramverbinding. 

Kunt u deze reactie meenemen in uw nieuwsbrief c.q. uw overleg met 
burgemeester& wethouders. 
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* Ontvangen per e-mail van O.I.W. leden: 

Naar aanleiding van de heer Bartels/ Per se Wijck nog de 

volgende incidenten over parkeerwachters/ politie. 
- Parkeerwachters of politie staan om 08.03 uur 's ochtends 

regelmatig  ( vaker gezien op vrijdagochtend) letterlijk te wachten dat 
parkeermeterbonnen van niets vermoedende overnachters/ verblijvende 
aflopen om zo makkelijk boetes te scoren en klanten/ gasten van de stad 

op de kast te jagen. Als dit de gastvrije en stimulerende 
gemeente/overheid moet voorstellen die probeert ondernemers in deze 

economische crisis te motiveren/ steunen.  
- In de stationsstraat en de Alex Battalaan krioelt het van drugsrunners/ 
dealers/ jonge jongens op alle hoeken van straten gedurende de hele dag, 

die staan op te letten of af te wachten of er iets te dealen valt. 
Geen politie te zien. 

- Op vrijdagmiddag worden er al om 12.00uur niet parkeerborden voor de 
zaterdagochtendmarkt op de Stationsstraat opgehangen. 
a) Worden deze borden veel te vroeg opgehangen zodat parkeerders 

vrijdagmiddag al denken dat ze niet mogen parkeren. Dit kan ook tussen 
15/ 16uur aangezien er een max. parkeertijd van 2 uur geldt. 

b) De nieuwe geplastificeerde verbods parkeerborden zijn mogelijk nog 
onduidelijker qua logo en tekst voor potentiele autoparkeerders dan de 
oude borden. 

Kunt u dit ook in uw nieuwsbrief plaatsen en kan het OIW bestuur hier 
iets aan/mee doen richting gemeente/ politie? 

 
* Kerstmannenloop donderdag a.s. DOE MEE! Of bezoek de Happy 
Hour op het winterterras op de Ruiterij, de Kerstmannen doen n.l. 

het mooie stadsdeel Wyck aan! 

 ”Welkom bij Maastrichts Mooiste” 
Klik op bovenstaande link om u te kunnen inschrijven of om het 

programma te bekijken. 
Op donderdag 20 december 2012 zullen ongeveer 700 Kerstmannen/-

vrouwen/-kinderen het parcours rennen van "de lichtroute van “MAGISCH 
MAASTRICHT", langs alle adembenemend verlichte straten en diverse 
pleinen, waar Kerstsfeer hand in hand gaat met Bourgondische 

gezelligheid.  
 

Iedereen kan mee doen, het is een recreatieve, ludieke loop waarbij alle 
deelnemers in een Kerstmannenpak met Kerstmannenzak lopen. De start 

http://www.maastrichtsmooiste.nl/


is om 17.30 uur op de Maaspromenade/Kesselkade (bij Rederij Stiphout 
en Brasserie Bonhomme) in Maastricht, al waar zij ontvangen en 

kortstondig toegesproken worden door wethouder Sport & Recreatie 
Gerdo van Grootheest van Maastricht. Naar verwachting eindigen ook alle 

700 Kerstmannen/-vrouwen/-kinderen op de 
Maaspromenade/Kesselskade in Maastricht.  
 

Op ons Winterterras kunt u onder het genot van een Glühwein of andere 
versnapering de Kerstmannen aanmoedigen of gewoon gezellig bij elkaar 

komen! 


