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STANDPUNT (TRAMBAAN) FIETSROUTE MAASTRICHT-AKEN (VLAKKE FIETSROUTE)
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De Trambaanfietsroute is voor ons zeker geen gelopen race. Gezien het dichte
fietspadennetwerk waarover Zuid-Limburg reeds beschikt is nut en noodzaak van nog een
(3,7 miljoen euro kostende) fietsroute niet aangetoond. Liever zien wij dat bestaande
fietsroutes tussen Maastricht en Aken duidelijker onder de aandacht worden gebracht.
Onze voorkeur gaat uit naar een mooie en informatieve Trambaanwandelroute die in
samenspraak met de inwoners en andere betrokkenen het uithangbord kan worden van
Eijsden-Margraten, in 2015 dé wandelgemeente van Nederland.
Wij zijn … tegen het zinloze verharden van veldwegen.
GroenLinks is een voorstander van een veilige fietsroute tussen Aken en Maastricht, maar
wil niet dat er daarvoor onverharde wegen worden geasfalteerd. GroenLinks wil hiervoor
een deel van de bestaande wegen fietsvriendelijker en autoluw te maken.
GroenLinks wil dat onverharde wegen onverhard blijven.
Op haar website stelt GL Eijsden-Margraten:Is de Trambaanfietsroute werkelijk een goed plan?
… Is het de moeite van alle ingrepen in het gebied, mogelijke overlast en verkeersdrukte
waard? GroenLinks Eijsden-Margraten denkt van niet.
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D66 is niet tegen de plannen voor de aanleg van de Trambaanfietsroute, maar we willen
erop toezien dat zoveel mogelijk het oude trambaantraject wordt gevolgd, er niet breed
wordt geasfalteerd en dat geen dorpen door fietspaden worden doorsneden.
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We willen als VVD positief meedenken over de vlakfietsroute. Waarbij het uitgangspunt is
dat op het gebied van de verharding er goed gekeken moet worden naar alternatieven voor
asfalt. Er zijn immers goede voorbeelden die een fietsroute zonder asfalt mogelijk maken,
waardoor ook voor wandelaars het karakter van een wandelweg behouden blijft.
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Het PvdA programma zegt NIETS over Trambaanfietsroute, vlakfietsroute, of fietsroute
Maastricht-Aken.
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De Trambaanfietsroute Maastricht-Aken wordt samen met de provincie Limburg en de
andere gemeenten ontwikkeld tot een verharde fietsroute door het groene Heuvelland.
Folder Jos Oostenbach:”Ik ben in principe een voorstander van deze Fietsroute. Er moet goed
geluisterd worden naar de suggesties … over de uiteindelijke route en het wegdek..”

CONCLUSIES
 EML en GROENLINKS zijn het MEEST KRITISCH over de huidige plannen
 Het CDA is de meest uitgesproken VÓÓRSTANDER van de huidige plannen

