De Zwarteweg en Achterweg bij Cadier en Keer blijven toch onderdeel van de Trambaanfietsroute.
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OPINIE TRAMFIETSROUTE

Inspraak vergt ook nazorg
Sta je als overheid inspraak toe, dan dreigt teleurstelling als je de
adviezen niet opvolgt. Dat afbreuk-risico wordt bij de Trambaanfietsroute waarheid. Ook door de wijze van communicatie.
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Hoe leuk zou het zijn als recreatieve fietsers het oude tramtracé van
Maastricht naar Vaals kunnen volgen? Voor dat plan van provincie en
Heuvelland-gemeenten komt geld, een route en… protest vanwege drie
omstreden stukjes tracé. In twee gevallen omdat geasfalteerd zou worden
in natuur.
Een kritisch rapport van wetenschapper Jeroen Aerts wordt tijdens een
informatiebijeenkomst nadrukkelijk buiten de discussie gehouden. De
bestuurders achter een tafel, opwinding in de volle zaal. Veel klassieker
krijg je het niet.

Ophef
De ophef leidt ertoe dat de bestuurders door de knieën gaan. Allerlei
werkgroepen mogen met het Amsterdamse bureau Decisio meedenken
over alternatieven. De bewonersgroepen gaan aan de slag en wel zó enthousiast dat andere partijen (als de VVV Zuid-Limburg en Fietsersbond)
menen dat de getalsmatig superieure burgers de boel zowat overnemen.
Na vele maanden hard en intensief werken levert Decisio een rapport af:
een bepaalde variant is zowel het goedkoopst qua aanleg, het veiligst en
economisch het voordeligst. Deze route mijdt de drie knelpunten waar de

bewoners tegen ageerden. Alle werkgroepen steunen deze variant. Het
gevoel overheerst: iedereen heeft concessies gedaan, we zijn er goed uit
gekomen.
De Stuurgroep (provincie en de gemeenten Maastricht, EijsdenMargraten en Gulpen-Wittem) beslist anders. Ze volgt het advies voor
een derde deel niet: de route gaat tóch via een stuk natuur bij Cadier en
Keer. Argumenten: de Bemelerberg is te steil voor een vlakfietsroute en
nu komen de fietsers langs de toeristisch interessante Amerikaanse begraafplaats.
Bestuurders zijn niet verplicht alle adviezen op te volgen, maar een paar
doorgerekende varianten ‘mixen’ komt nogal opportunistisch over. Daarbij komt de communicatie. De ingreep is zó fors dat serieuze terugkoppeling een vereiste is.

Persbericht
Alle betrokkenen moesten het echter doen met een persbericht dat op
dinsdag om 17.27 uur de wereld in flitste. Dit bestuurlijk optreden straalt
uit: ‘Jullie wikken, wij beschikken.’ Doe je daarmee recht aan maandenlange inzet? Nee.
De bestuurders riskeren daarmee een serieus negatief effect op de langere
termijn. Want dit voorbeeld kan andere burgers afschrikken om mee te
denken.

