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 Aan de raadsleden van Maastricht, Eisden-Margraten, 

Gulpen-Wittem en Vaals, alsmede de Statenieden van 

de Provincie Limburg 

30 ME 2018 

Eijsden-Margraten: 

Ondenwerp: Raadsinformatiebrief Trambaanfitsroute mei 2018 

Geachte heermevrouw ‚ 

‚Op 22 januari 2018 heeft de stuurgroep Trambaanlietsroute een informatiebijeenkomst 

georganiseerd voor raadsleden en statenleden over de voortgang van het project 

Trambaanfietsroute. Het btrof een openbare informatietijeenkomst, zonder spreekrecht 

voor burgers. Naar aanleiding van enkele toezeggingen van de stuurgroep tjdens de 

bijeenkomst, wordt u via deze raadsinformatiebyief geïnformeerd over de actuele stand 

van zaken. 

Aandachtspunten 

Tijdens de informatiebijeenkomstÍs door de stuurgroep Trambaanfietsroute toegezegd 

om aan de gemeenteraden een inventarisatie te doen toekomen van de eerder aan- 

gedragen knelpunten en aandachtspunten met betrekking t de roue. Die inventarisatie 

treft u bigaand aan. Het bijgaande overzicht omvat onder meer een korte omschrijing 

van ieder aandachtspunt, alsook wanneer en door wie het is aangedragen. Dit overzicht 

zal worden opgenomen op de projectwebsite www detrambaanfietsroute n 

  

Participatieproce 

Voors s ijdens de informatiebijeenkomst aan de stuurgroep Trambaanfietsroute 

voorgesteld om een partiipatieproces op te starten met een Klankbordgroep voor 

inwoners en belangstellenden, die bestaat uit zowel voor- als tegenstanders van het 

project Trambaanfietsroute. Conform dat voorstel heeft de stuurgroep Trambaanfiets- 

toute besloten om de klankbordgroep inderdaad te gaan samenstelen. In een 

raadsinformatiebtief op 16 februari l zjn de voorbereidingen voor de klankbordgroep 

bevestigd. 

Klankbordgroep en werkgroepen 

Addtioneel aan de insteling van een klankbordgroep, zin nmiddels inwoners en 

belangstellenden uigenodigd om te parliciperen in drie thematische werkgroepen. Deze 

nebben betrekking op 1} maatschappelijke waarden; 2) natuur, groen en omgeving: 

3) route en verkeersveiigheid. Met de adviezen van deze werkgroepen word! rekening 

gehouden j het actualiseren van de Maatschappelike Kosten Baten Analyse en 

Economische Efect Rapporlage ten aanzien van de Trambaanfiesroute 
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Onafhankelijkheid 

De sessies van de klankbordgroep en werkgroepen worden geleid door een onafhankelik 

technisch voorziter. H ziet erop toe, dat alle deeinemers hun inbreng naar voren kunnen 

brengen en er voldoende ruimte s voor een evenwichtige dscussie. De verslaglegging 

wordt verzorgd door een onafhankelike notuit. Noch de technisch voorziter noch de 

notulist heeft belang of betrokkenheid bi het project Trambaanfitsroute. A leden van 

de klankbordgroep en werkgroepen ontvangen de verslagen, die tevens worden 

gepubliceerd op de projectwebsite wuw detrambaanfitsroute.nl 

Werksessie voor raadsleden 

De gemeenteraden worden nader over de projectvoortgang en het partiipatieproces 

geïnformeerd, desgewenst jdens gesprekken die plaatsvinden als onderdeel van het 

introductieprogramma voor elke nieuwe raad. Zodra het advies van de klankbordgroep 

aan de stuurgroep Trambaanfetsroute bekend i, zal er een werksessie worden 

georganiseerd voor raadsleden en statenleden. 

Planning 

Op 15 mei . zijn de drie fhematische werkgroepen gestart, met onder meer een eerste 

inventarisatie van knelpunten. Naar verwachting zijn r drie bijeenkomsten van iec 

werkgroep. De afronding van het rajec, dat deze werkgroepen doorlopen, is gepland 

voor 26 juni aanstaande. De klankbordgroep vergadert volgens planning twee keer en 

komt, met nachtneming van adviezen van de werkgroepen, tot een afrondend advies aan 

de stuurgroep op 5 jli aanstaande. 

  

Met vriendelike groet, 

‘Wethouder drs. AM.M.H. Oprei 

voorziter stuurgroep Trambaanfietsroute. 

(geanonimiseerd)
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