
Vaals baalt van zijn eigen ‘truc’

De politiek in Vaals baalt van een eigen ‘truc’. De gemeente tekende
voor Europees geld dat het eigenlijk niet wil.

DOOR JOOS PHILIPPENS

Vaals heeft een aanvraag voor een Europese subsidie alleen ondertekend

om subsidie voor partners in de regio te redden. Als de subsidie is toegek-

end, haakt Vaals meteen af.

De gemeenteraad van Vaals zette op 25 juni een streep door deelname

aan de geplande recreatieve Trambaanfietsroute, die van Maastricht naar

Aken moet gaan lopen. Vaals vindt de route niet gunstig en het project te

duur. Voor het sluitstuk van die route, het traject Vaals-Aken, is Europese

subsidie aangevraagd. De helft van de investering van 640.000 euro zou

Vaals van Europa terugkrijgen.

Nu Vaals afhaakt, is er geen geld voor die cruciale verbinding, maar er is

nóg een probleem: de Europese subsidie voor Vaals is aangevraagd in het

kader van een veel groter project met twaalf partners in de Euregio. De

totale subsidie van 1,8 miljoen voor dit XBMob-project, met diverse fiets-

routes, dreigde door het Vaalser besluit verloren te gaan.

Onder grote druk van die partners besloten B en W van Vaals op 17 juli

om tóch het XBMob-contract te tekenen. Tijdens een ingelast overleg gin-

gen de fractievoorzitters akkoord met deze oplossing. Op voorwaarde dat

Vaals zich na de subsidietoekenning direct terugtrekt.

Gert van Vliet van coalitiepartij CDA vatte de gemengde gevoelens samen

met: „Ik heb er moeite mee om iets te ondertekenen, waarvan ik nu al

weet dat we daar straks weer uitstappen.” Marianne Kayser van coali-

tiepartner V&O: „We voelden ons voor het blok gezet. Geloof me, we gin-

gen met z’n allen niet met een prettig gevoel naar huis.” Er is één duideli-

jke dissident. CDA-raadslid Thijs Jussen, nota bene lid van de coalitie:

„We bepleiten in Vaals transparantie, maar tegelijkertijd regelen we deze

in/uitstapconstructie buiten de gemeenteraad om. Vaals tekent dus voor

een niet geautoriseerd voorschot.”

Oppositiepartij Het Alternatief bepleit juist dat Vaals doorgaat met de

Euregionale fietsroute van XBMob.

De Europese Unie laat weten dat de XBMob-subsidie nog niet definitief is

en dat ze officieel niets weet van een afhaken van Vaals.
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