
Opstootje fietsroute

Het was even spannend in de raadzaal van Eijsden-Margraten.
Tegenstanders van de Trambaanfietsroute voelden zich in de steek
gelaten door de politiek. En haalden verhaal.

DOOR RENÉ WILLEMS

Woedend stond hij voor het tafeltje van raadslid Wiel Dreessen. Verbijs-
terd was hij, Jelle Stoffers van de bewonersgroep Cadier en Keer: „Wat
heb ik aan jou? Niks, blijkbaar.”
De gemeenteraad van Eijsden-Margraten had kort daarvoor een motie
van GroenLinks-raadslid Hanneke Koene over de Trambaanfietsroute
weggestemd. Koene vroeg de raad om nog vóór het komende zomerreces
te praten over die omstreden fietsroute tussen Maastricht en Vaals/Aken.
Wiel Dreessen (fractie EML) was een van de tegenstemmers. Die wilden
eerst de uitkomst van de gesprekken met omwonenden van dat tracé
afwachten. „Als we ons nu al uitspreken over die route, lopen we de burg-
ers voor de voeten”, waarschuwde hij.

Race
Stoffers ontplofte zowat. „In de aanloop van de verkiezingen heeft die
partij hoog van de toren geblazen dat het Trambaantracé voor haar nog
lang geen gelopen race is”, legt hij uit. „En de eerste de beste gelegenheid
om dat waar te maken, is de fractie niet daar.”
Aan het begin van de raadsvergadering had Stoffers de gemeenteraad
nogmaals gevraagd zich expliciet uit te spreken tegen die fietsroute. Daar-
bij verwees hij opnieuw naar een onderzoek van Jeroen Aerts van de Vrije
Universiteit in Amsterdam, die nut en noodzaak van de Trambaanfiet-
sroute onderbouwd in twijfel trekt.

In essentie
De raad kon zich vinden in een voorstel van Koene om de tekst van het
raadsprogramma op dit punt te wijzigen. In dat stuk staat dat het plan
voor die fietsroute ‘in essentie positieve elementen bevat’. De woorden ‘in
principe’ betekenen dat de raad het dus een goed plan vindt, constateert
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zij, terwijl de raad zich daar nog niet over heeft uitgesproken. Schrappen,
dus.
Maar haar voorstel aan de raad om op korte termijn wel te praten over
dat plan, werd van tafel geveegd. Voorbarig, vond de meerderheid van de
raad, daar krijgen de fracties straks nog alle gelegenheid toe.”
Onbegrijpelijk, vond en vindt Stoffers: „Ze hoeven niet te wachten op wat
wij straks inbrengen in de discussie. Dat zal niet anders zijn dan wat we
de afgelopen periode telkens hebben gezegd. De raad kent ons standpunt.
Ik snap het nieuwe uitstel van dat politiek niet.”
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