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L.S.
Met het besluit van de Gemeenteraad van Vaals om uit het project ‘Trambaanfietsroute
Maastricht-Aken’ te stappen is dit project een nieuwe fase ingegaan. Een nieuwe fase met
veel kansen en mogelijkheden maar vooralsnog ook veel vragen en onduidelijkheden. Die
onduidelijkheden worden onder meer gevoed door de ad hoc reactie van de Stuurgroep op
de stellingname van de gemeente Vaals: eerst wordt het burgerparticipatietraject “on hold”
gezet en vervolgens weer voortgezet zonder nadere informatie over de exacte afwegingen
die daaraan ten grondslag liggen en zonder informatie over de nieuw ontstane situatie na
het vertrek van Vaals uit het Trambaanfietsrouteproject en de Interreg-aanvraag XBMob.
Op basis van de berichten in de pers en de emails die we van u ontvingen, lijkt de centrale
vraag in feite:
- Wordt het project Trambaanfietsroute (voorlopig) voortgezet (en zo ja, wat zijn daarvoor
de afwegingen)?
- Of wordt een alternatief fietsrouteproject geformuleerd waarbij de kenmerken ‘relatief
vlak’, ‘natuurbeleving’, ‘Maastricht- Aken’ gehandhaafd blijven, maar het tracé veel
losser dan voorheen aan het oude trambaantracé is gekoppeld (vgl. de ‘Cittaslow’ motie
eind 2016 Eijsden-Margraten)?
Voor het succes en welslagen van de herstart van het traject van bewonersparticipatie
vinden wij het essentieel dat alle deelnemers aan de werkgroepen over dezelfde informatie
beschikken. Voordat we als bewonersgroepen opnieuw tijd en energie gaan steken in onze
deelname aan het burgerparticipatietraject verzoeken we u daarom om alle deelnemers
uitgebreid te informeren en bij te praten over de meest actuele stand van zaken. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een Herstartbijeenkomst voor alle deelnemers aan het
burgerparticipatietraject.

Onderwerpen die daarbij aan de orde zouden kunnen komen zijn onder meer:
- Wat zijn de consequenties van het vertrek van Vaals voor de uitgangspunten van het
project Trambaanfietsroute?
- Wat zijn de consequenties van het vertrek van Vaals voor de Realisatieovereenkomst?
(bijv.: is die nog geldig?)
- Wat is de status en stand van zaken van de Interreg-subsidie (XBMob) en wat zijn de
(inhoudelijke, financiële) consequenties van het vertrek van Vaals voor de aanvraag en
toekenning daarvan?
- Wat zijn de consequenties van het vertrek van Vaals voor de kosten en financiën van het
project als geheel resp. de andere gemeenten?
- Wat betekent de stap van Vaals voor de opdracht en rapportage van Decisio?
- De utilitaire waarde van de fietsroute is altijd beschouwd als “bijvangst”. Het lijkt
erop dat het utilitaire aspect nu een zwaarder gewicht gaat krijgen. Is dat zo: wordt
dit aspect in de rapportage van Decisio nadrukkelijk meegenomen?
- Vragen die nog niet beantwoord waren, maar door het vertrek van Vaals wellicht een
andere lading krijgen, waren:
- Kunnen we ervan uitgaan dat nu het moment én de tijd daar zijn dat Decisio ook
veldonderzoek (enquête burgers) gaat uitvoeren?
- Kunnen we ervan uitgaan dat Decisio ook alternatieve varianten (cf. rapport
Aerts/Botzen) onderzoekt?
- Kunnen we ervan uitgaan dat Decisio de verbetering van de knooppunten van het
bestaande fietsroutenetwerk in haar afwegingen nadrukkelijk meeneemt?
- Idem t.a.v. ‘trambaanwandelroute’?
Al deze informatie is cruciaal om ons werk in de werkgroepen goed en zorgvuldig voort te
zetten en van wezenlijk belang voor het eindresultaat. De (voorlopige) resultaten van het
werk dat in het kader van het burgerparticipatietraject zijn en blijven zonder meer bruikbaar
en direct inzetbaar voor de herstart. Uiteraard zullen we na de herstart als voorheen
constructieve bijdragen blijven leveren aan het burgerparticipatietraject.
Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en gezien de komende vakantieperiode zou een
herstartbijeenkomst voor de deelnemers aan het burgerparticipatietraject bij voorkeur in
september kunnen plaatsvinden.
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