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‘Bewoners zijn geen trekpop’

Bewonersgroepen langs de Trambaan-route zijn de weg kwijt. Zij
willen graag meepraten over de vlakfietsroute die daar zou moeten
komen. „Maar dan moeten we wel weten waar we nu staan.”

DOOR RENÉ WILLEMS

Twee dagen na het onverwachte nee van Vaals kregen de bewoners-
groepen een mailtje van de stuurgroep die het project van de Trambaanfi-
etsroute leidt: het overleg met hen was even on hold gezet. Een week later
kwam een volgend bericht: de stuurgroep wilde op korte termijn toch
weer praten. „Zo werkt het natuurlijk niet”, zegt René Walenbergh van
het burgerinitiatief Vallei Lemiers. „Wij zijn geen trekpop waar je de ene
dag aan het linker touwtje trekt en de volgende aan het rechter. Door-
praten heeft alleen zin als we weten hoe de vlag erbij hangt, anders ga je
op basis van foute uitgangspunten de verkeerde richting uit.”

OUD-LEMIERS/EUVEREM|

De stuurgroep wist het ook niet meer toen Vaals zich vorige maand plot-
seling terugtrok uit het vlakfietsrouteproject. Het overleg met de werk-
groepen, die op initiatief van gedeputeerde Eric Geurts waren gevormd
om de inwoners van het Heuvelland nauwer bij het project te betrekken,
werd daarom even stopgezet.
Op aandrang van wethouders en raadsleden uit de betrokken gemeenten
werd het overleg snel hervat. De lokale bestuurders vonden dat burger-
participatie, die met name Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem hoog in
het vaandel hebben staan, niet zomaar onderbroken mocht worden.

Het heeft alleen kans van slagen als alle partijen - dus ook wij -
over dezelfde informatie beschikken.
MARIET CUSTERS

De bewonersgroepen Vallei Lemiers, Gulpen-Wittem en Cadier en Keer
zijn blij dat ze eindelijk serieus worden genomen. Maar voordat zij
terugkeren naar de vergaderzaal willen zij eerst antwoord op een aantal
prangende vragen. „Het traject heeft alleen kans van slagen als alle parti-
jen - dus ook wij - over dezelfde informatie beschikken”, zegt Mariet
Custers van de bewonersgroep Gulpen-Wittem uit Euverem.
Door het vertrek van Vaals is een nieuwe situatie ontstaan, constateert
Walenbergh. „Je kunt dat ook zien als een uitgelezen kans om helemaal
opnieuw te beginnen en het ditmaal vanaf de start goed aan te pakken.”
Wat de bewoners betreft gaat het daarbij ook om de cruciale vraag over
nut en noodzaak van een fietsroute over de oude trambaanroute tussen
Maastricht en Aken. „Je moet het eerst eens worden over de vraag of die
Trambaanfietsroute wel nodig is”, zegt Custers.


