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Vragen en Antwoorden   Reconstructie Tongerseweg 
 

 

ONTWERP 
 

1. Hoe zit het voorlopige ontwerp eruit? 

 

 
 

Op www.gemeentemaastricht.nl/tongerseweg ziet u meer tekeningen en een presentatie  

 

2.  Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie? 

Nu heeft de Tongerseweg tussen de Javastraat en de grens ongeveer dezelfde inrichting met een 

maximumsnelheid van 50 km/uur.  

In de toekomstige situatie varieert de inrichting van de weg.  

- Tussen Javastraat en Godenpad komt naast de rijbaan een berm waar de bomen staan en waarin 

geparkeerd kan worden. Het fietspad ligt hier vervolgens achter.  

- Tussen Godenpad en droogdal blijft de indeling hetzelfde als nu. Wel verdwijnen de rechte 

banden en wordt het fietspad verbreed.  

- Tussen grofweg de Felix Bockenstraat en de grens is de inrichting weer gelijk aan het stuk tussen 

Javastraat en Godenpad 

- Tussen droogdal en Felix Bockenstraat wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/uur. Het 

midden van de weg (de zogenaamde wegas) verschuift richting noorden. Hierdoor ontstaat er ter 

hoogte van de ‘boerderij in de weg’ ruimte voor een fietspad, de fietser hoeft hier niet meer uit 

te wijken richting de rijlijn van het gemotoriseerde verkeer. De rijbaan wordt op een plateau 

gelegd om de snelheid van het verkeer te remmen en krijgt een afwijkende kleur. De kern gaat 

daardoor meer een eenheid vormen, en tegelijkertijd wordt hiermee het profiel van de weg 

onderbroken wat zal bijdragen aan een lagere rijsnelheid en meer oplettende bestuurders. 

- Oversteken wordt voortaan op zeven plekken gefaciliteerd. Er komen extra oversteken ter 

hoogte van de Diependaalweg, Pletzerstraat, harmonie en Maconlaan. 

- Over de totale lengte van de weg komt de zone naast de rijbaan – waar fietsers rijden, 

voetgangers lopen en waar geparkeerd wordt – hoger te liggen dan de rijbaan. Dit gedeelte 

wordt van de rijbaan gescheiden met banden. Waar inritten en/of parkeerplaatsen liggen, is de 

band schuin. Op alle andere plekken wordt het een rechte band. 

 

3.  Wat is het verschil tussen variant 1 en 2 uit de enquête en het ontwerp dat er nu ligt? 

Het ontwerp is een combinatie van de varianten 1 en 2. 

- Tussen Javastraat en Godenpad: variant 2 - fietspad ligt achter de parkeerplaatsen 

- Tussen Godenpad en droogdal: variant 1 - fietspad ligt langs de rijbaan  
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- Tussen droogdal en Felix Bockenstraat: inrichting lijkt op variant 1, maar de bomenrij wordt hier 

niet doorgezet – fietspad ligt langs de rijbaan 

- Tussen grofweg de Felix Bockenstraat en de grens: variant 2 - fietspad ligt achter de 

parkeerplaatsen 

 

4.  Waarom wordt gekozen voor deze combinatie van varianten? 

Variant 2 heeft een aantal belangrijke pluspunten voor de fietser: 

– Lopen en fietsen achter parkeervakken en bomen biedt rugdekking, dit voelt veiliger en 

comfortabeler. Men loopt en fietst als het ware in de luwte;  

– de kans op (ongewenst)medegebruik van het fietspad is minimaal. Pakketdiensten gaan in een 

parkeervak of uitrit staan en niet snel even op het fietspad. Voertuigen wijken niet makkelijk uit 

buiten de rijbaan, dus komen niet snel op het fietspad. 

Daarnaast oogt dit profiel smaller, doordat de bomen dichter op de rijbaan staan. Dit heeft een 

positieve uitwerking op de gereden snelheid van het gemotoriseerde verkeer. 

 

Toch oordelen we dat het tussen Godenpad en Hermesweg verstandig is om niet voor variant 2 te 

kiezen, omdat: 

– Op veel locaties is de ruimte op dit gedeelte tussen fietspad en eigen terreinen kleiner dan 90cm 

is. Dit leidt tot een mogelijke beperking van het zicht bij het afrijden van eigen terreinen door de 

aanwezige beplanting en muren die in meerdere gevallen relatief hoog zijn. Fietsers worden 

hierdoor mogelijk te laat gezien; 

– tussen hogere beplanting en geparkeerde voertuigen is 2m erg krap, dit fietst en loopt niet 

prettig; 

– in huidige situatie is er aan de noordzijde vaak veel loopruimte gedurende de dag. Als parkeren 

op eigen terrein met een overstek in de openbare ruimte wordt gedoogd, dan is er een kleinere 

behoefte aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Hierdoor blijft de loopruimte aan de 

noordzijde behouden en in toekomst (als het autobezit wellicht daalt) wellicht zelfs een voetpad. 

Parkeren met overstek is geen optie in variant 2; 

– veel van de bewoners geven aan dat het sociale aspect belangrijk is. Een praatje maken is fijner 

bij het eigen terrein tussen de geparkeerde auto’s, dan op het fietspad of tussen het fietspad en 

de rijbaan in. De ruimte tussen fietspad en eigen terreinen is op een deel vaak kleiner dan 90cm, 

daardoor is dit geen fijne plek om te staan; 

 

Ten westen van de Felix Bockenstraat en ten oosten van het Godenpad spelen deze punten veel 

minder. Daar staan minder gebouwen en is de ruimte tussen eigen terrein en fietspad vaak groter en 

zijn minder tot geen hoge hagen/muren. Daar kunnen we de fietser dus wel het voordeel bieden van 

de rugdekking door bomen en geparkeerde auto’s en beperken we het medegebruik van het 

fietspad. Daarom kiezen we variant 2 waar mogelijk en variant 1 waar wenselijk. Hiermee sluiten we 

aan op de onderverdeling van voorkeuren uit de stemming.  

 

5.  Waarom is het dit ontwerp geworden? 

Dit ontwerp sluit het beste aan bij de uitslag van digitale stemming en de wensen en belangen van de 

bewoners aan de Tongerseweg. 
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6.  Wat betekent dit voor mij? 

In de ontwerptekeningen kunt u zien wat het ontwerp voor u betekent. In de tekening ziet u 

gebouwen, daarin staan de huisnummers.  

 

Tijdens de reconstructie wordt de fundering van de weg vervangen. Dit leidt tot minder hinder door 

trillingen. Het wegdek van de rijbaan wordt zo vlak mogelijk uitgevoerd, waardoor u minder hinder 

van trillingen en geluid zult ervaren. Met de inrichtingsmaatregelen die we nemen, zorgen we ervoor 

dat verkeer gelijkmatiger en met een lagere snelheid door de straat gaat rijden. Dit zorgt voor een 

verbetering van de verkeersveiligheid en minder hinder van geluid. 

 

7.  Waarom moeten de bomen vervangen worden? 

De bomen aan de Tongerseweg zijn 90 jaar oud. Uit uitgebreide onderzoeken is gebleken dat de 

levensduur van veruit de meeste bomen nog maximaal zo’n 15 jaar is. Naar verwachting leiden de 

werkzaamheden voor de reconstructie tot een flinke afname van deze levensverwachting, mogelijk 

zelfs tot een halvering van deze verwachting. 

 

Uitstel van de reconstructie met 15 jaar, zodat de bomen aan het einde van hun levensduur tegelijk 

vervangen konden worden met een reconstructie is niet wenselijk in verband met de staat van het 

asfalt en de hinder van trillingen bij de woningen.  

 

8.  Welk groen komt er langs de weg? 

De nieuwe bomen zijn een aantal soorten lindebomen. Bij parkeerplaatsen komen er lindes die geen 

last hebben van druipen door luizen, zoals bijvoorbeeld de zilverlinde, Canadese linde en 

Amerikaanse linde. De plantvakken onder aan de boom (de boomkransen) worden gevuld met een 

hagen die samen een blok rondom de boom vormen (blokhagen). In de presentatie ziet u een 

voorbeeld.   

 

9.  Hoe wordt mijn leefkwaliteit verbeterd? 

De leefkwaliteit verbeteren we op verschillende manieren. De wijze waarop dit als een verbetering 

wordt ervaren is persoons- en situatieafhankelijk: 

- door een nieuwe fundering onder de weg en een vlakke afwerking van het wegdek wordt de 

overdracht van trillingen verminderd; 

- de gereden snelheid wordt vertraagd. Dit zorgt voor minder overlast van geluid en trillingen en 

minder irritaties door hardrijders. Deze snelheidsverlaging wordt gerealiseerd door: 

o drie extra oversteeklocaties met een middeneiland ; 

o een nieuwe oversteeklocatie zonder middeneiland ; 

o alle oversteeklocaties krijgen een zebrapad; 

o de middeneilanden van de oversteeklocaties worden verbreed, waardoor verkeer 

rustiger moet rijden om er omheen te rijden; 

o de oversteeklocaties ter hoogte van de Diependaalweg en de Maconlaan krijgen een 

plateau; 
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o in de kern Wolder wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/uur. Het gedeelte 

met 30 km/uur begint en eindigt met een plateauopgang (snelheidsremmer). De rijbaan 

is hier smaller passend bij 30 km/uur en krijgt een andere kleur. Deze kleur zorgt ervoor 

dat de bestuurder visueel een extra signaal krijgt dat hij in een andere situatie rijdt, die 

een gedragsaanpassing vraagt; 

o aanvullend wordt nog bekeken of in de kern een snelheidsdisplay geplaatst kan worden 

en of een snelheidscamera tussen Godenpad en Hermesweg een optie is. 

- de reconstructie zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, dit voelt prettiger; 

- de inrichting maakt duidelijker dat fietsers en voetgangers veelal de beschikbare ruimte delen, 

dit zal tot meer onderlinge acceptatie leiden; 

- Lopen wordt prettiger. Doordat het peil van de weg wordt verlaagd, is de overgang naar de 

aanliggende kavels vlakker.  

 

10.  Wat wordt beter voor voetgangers en fietsers? 

Nu rijden fietsers gedeeltelijk achter de rechte banden, soms op fietsstroken en ter hoogte van de 

‘boerderij in de weg’ direct naast het gemotoriseerde verkeer. In de nieuwe situatie komt er over de 

hele lengte een vrijliggend fietspad, overal hoger dan de rijbaan. Het fietspad wordt ook gebruikt 

door voetgangers. Om gelijkwaardigheid tussen voetgangers en fietsers te benadrukken wordt het 

fietspad uitgevoerd in roodbruine klinkers en in dezelfde kleur als het voetgangersgedeelte.  

 

In de huidige situatie rijdt groot verkeer bij de oversteeklocaties over de fietsstroken. In de nieuwe 

situatie heeft het grote verkeer het fietspad niet nodig. Het aantal oversteeklocaties gaat van 3 naar 

7. De middeneilanden op de oversteeklocaties worden verbreed, waardoor je hier met een 

kinderwagen of fiets goed kunt staan. 

 

Ter hoogte van de Diependaalweg, F. Bockenstraat en Maconlaan worden de middeneilanden over 

het hele kruispunt opgerekt, waardoor een fietser in twee keer kan oversteken, zonder gebruik te 

hoeven maken van het zebrapad. 

 

11.  Welke materialen worden gebruikt? 

Rijbaan    : asfalt (stil asfalt tussen Javastraat en Pletzersstraat) 

Fietspad    : klinkers roodbruin 

Parkeervakken    : klinkers antraciet  

Trottoirbanden   : beton 

Parkeerstrook t.h.v. 207-223 : grasbeton 

 

12.  Hoe worden trillingen verminderd? 

Dat doen we door een nieuwe fundering en een nieuwe laag asfalt zodat reparatievakken en 

scheuren verdwijnen. De fundering wordt stijver waardoor trillingen minder worden doorgegeven. 

De nieuwe asfalt laag wordt vlakker. Onder andere putdeksels houden we zoveel mogelijk buiten het 

rijspoor. En als dat niet kan, is een randvoorwaarde dat putdeksels gelijkliggen aan het asfalt. 

 

13.  Is er een verschil tussen de delen met variant 1 en 2 m.b.t. het verminderen van trillingen? 
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Er is geen verschil. 

 

14.  De zone naast de rijbaan ligt hoger. Leidt dit niet tot extra trillingen? 

Samen met een meerderheid binnen de werkgroep is ervoor gekozen de trillingen als gevolg van de 

banden te accepteren. Wel hebben we gekozen voor een oplossing die leidt tot minder trillingen dan 

de huidige banden:  

- De banden ter hoogte van inritten worden schuin. Daardoor gaat het op- en afrijden vloeiender. 

- De nieuwe banden hoeven maar 1 keer opgereden worden om bij een parkeerplaats of het eigen 

terrein te komen. De huidige banden worden op- en afgereden voordat een parkeerplaats of het 

eigen terrein wordt bereikt, dat is dus 2 keer een trillingsbron. 

- De banden worden aaneengesloten in de lengterichting. In de huidige situatie worden de banden 

telkens onderbroken. Als een vrachtwagen over de banden rijdt geeft dat klappen. Door een 

aaneengesloten band verdwijnen deze klappen. 

- Door de lagere snelheid van het verkeer worden naar verwachting minder vaak de banden 

geraakt. 

 

Om trillingen nog verder te verminderen (naast een nieuwe fundering en een vlakke afwerking van 

de rijbaan), zouden we zijn geen banden moeten toepassen waar voertuigen overheen kunnen 

rijden. Maar geen banden betekent dat voertuigen makkelijk naast de rijbaan kunnen komen. Dat is 

een risico voor de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers en zorgt voor een reële kans 

op schades aan geparkeerde voertuigen.  

 

15.  Leidt een plateau of drempel niet tot extra trillingen? 

Voor het verbeteren van het wooncomfort en de situatie voor fietsers en voetgangers is het zeer 

wenselijk dat de snelheid naar beneden gaat. Door de functie van de weg en het bijbehorende type 

verkeer dat gebruik maakt van de weg, zijn alleen slingers in de weg niet voldoende om de snelheid 

van het verkeer te vertragen. Deze slingers blijven relatief makkelijk door te rijden met een 

personenauto. Als aanvulling zijn verschillende alternatieven onderzocht, zoals een wegversmalling 

en handhaving op snelheid. Een wegversmalling zal leiden tot wachtrijen die zorgen voor overlast bij 

de aanwonenden. Door remmen, optrekken en stilstaan is er meer overlast van geluid. Daarbij is het 

lange stilstaan van het verkeer slecht voor de luchtkwaliteit en leidt tot asociaal gedrag, zoals gebruik 

van trottoirs en snel nog even voorrang nemen. Daarom zijn plateaus de enige reële aanvullende 

maatregelen om de snelheid verder te remmen.  

 

In een ideale situatie worden er geen plateaus toegepast, omdat deze vaak een bron van trillingen en 

geluid zijn. Samen met de werkgroep beoordelen we plateaus in deze situatie echter als noodzakelijk. 

Bij de uitvoering zorgen we dat de kans op overlast door trillingen tot een minimum wordt beperkt. 

De hoogte van de plateaus is 8 cm, dit zijn zogenaamde busvriendelijke plateaus. Bij de 

Diependaalweg, Maconlaan en in de kern Wolder komen plateaus. Deze hebben een flauwe helling 

en lange lengte tussen op- en afrijden, waardoor de kans op overlast wordt beperkt. In tegenstelling 

tot een drempel bestaat er bij een plateau enige afstand tussen de op- en afgang waardoor minder 

sprake zal zijn van ‘klappen/bonken’ van voertuigen. In combinatie met de nieuw aan te leggen stijve 
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homogene funderingsconstructie worden trillingen in de constructie veelal geabsorbeerd net als op 

de overige weggedeelten.  Opgangen zijn zo ver als mogelijk van de woningen vandaan geplaatst. 

 

16.  Komt er een flitskast of trajectcontrole? 

Er komt geen trajectcontrole. Trajectcontroles komen doorgaans alleen op zogenaamde 

stroomwegen voor: wegen zonder gelijkvloerse kruispunten en parkeervoorzieningen. De 

Tongerseweg is niet geschikt voor een trajectcontrole door de vele in- en uitritten, parkeerplaatsen 

en oversteekplekken. Hierdoor is er te veel verstoring van het verkeer, bestuurders zullen daardoor 

over langere lengte niet te hard rijden en daarmee is een trajectcontrole niet effectief.  

 

Daarnaast is onderzocht of verkeerslichten geplaatst kunnen worden die reageren op snelheid. Er is 

te weinig ruimte om dergelijke lichten te plaatsen. Ook zullen deze lichten zorgen voor wachtrijen en 

dit is ongewenst voor aanwonenden. Deze wachtrijen leiden tot overlast van geluid en verslechtering 

van de luchtkwaliteit. Met politie en het openbaar ministerie zijn we nog in overleg over het mogelijk 

plaatsen van een flitskast. In de kern Wolder gaat de maximumsnelheid omlaag naar 30 km/uur en 

onderzoeken we of er displays kunnen komen die laten zien of iemand zich aan de maximumsnelheid 

houdt. 

 

17.  Is het wel veilig om de weg op te draaien vanuit mijn garage/parkeerplaats? 

Ja, er is voldoende ruimte en zicht om de rijbaan op te rijden. De Tongerseweg is een drukke weg, en 

dit betekent dat u altijd goed zult moeten opletten voordat u wegrijdt. Een lagere snelheid zal 

bijdragen aan het veiliger opdraaien van de weg. 

 

18.  Kan ik mijn auto veilig in- en uitstappen? 

Ja, als de parkeervakken langs de rijbaan liggen, worden deze 1,90 meter breed met daarnaast aan 

weerszijde een strook van 30 cm. Dit is sluit aan bij de gewenste breedte in de richtlijnen. U moet 

echter altijd opletten als u in- en uitstapt. Tussen het parkeervak en de rijbaan is een ruimte van 30 

centimeter beschikbaar, voordat u op het asfalt staat. Staat u naast het fietspad, dan let u op 

voetgangers en fietsers voor u een autoportier opent. 

 

 

UITSLAG PEILING 

 
19.  Wat was de uitslag van de stemming? 

In totaal zijn er 425 unieke stemmen uitgebracht. Een unieke stem is een combinatie van huisadres 

plus mailadres. De uitslag van de stemming is voor verschillende groepen inzichtelijk gemaakt: 

- Totaal     : 425 unieke stemmen 

- Tongerseweg ten oosten van droogdal  :   81 unieke stemmen 

- Tongerseweg ten westen van droogdal  :  22 unieke stemmen 

- Tongerseweg oost en west samen  : 103 unieke stemmen 

- Verspreidingsgebied huis-aan-huis-brief  : 141 unieke stemmen (dit is inclusief 103 unieke 

stemmen van de Tongerseweg) 

- 284 stemmen van buiten het verspreidingsgebied van de huis-aan-huisbrief.  
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Variant 1 en 2 zijn ter stemming voorgelegd. Via het plaatsen van een opmerking hebben veel 

mensen een voorkeur aangegeven voor variant 5. Hierna een overzicht van de uitslag van de 

stemming. Het eerste deel van de tabel gaat alleen in op varianten 1 en 2. Het tweede deel geeft 

inzicht in de uitslag met variant 5 als volwaardige variant. 

 

 
 

20.  Waarom kiezen jullie niet voor variant 5? 

De digitale peiling heeft niet tot een eenduidige uitslag geleid. De digitale stemming was opgezet om 

vooral de mening van de bewoners van de directe omgeving van de Tongerseweg te peilen, op wie 

de reconstructie de grootste impact heeft. De uitslag onder deze groep bewoners laat een ander 

beeld zien dan de totale uitslag (1/3 van de stemmen komt uit de directe omgeving, 2/3 uit de 

verdere omgeving). Daarnaast zien we onder de bewoners van de Tongerseweg een tweedeling in de 

voorkeur voor een variant. Het droogdal vormt de natuurlijke scheiding tussen oost en west, deze 

scheiding komt ook terug in de uitslag van de peiling. Bewoners aan de Tongerseweg hebben relatief 

weinig op variant 5 gestemd. 

 

Variant 5 was een combinatie van varianten 1 en 2. Binnen de werkgroep hebben we op basis van de 

resultaten uit de peiling en opmerkingen bij de verschillende varianten een oplossing gezocht die het 

meest recht doet aan de voorkeur van de aanwonenden. Het ontwerp dat er nu ligt, is ook een 

combinatie van beide varianten.  

 

21.  Waarom laten jullie de mening van de direct aanwonenden/ondernemers zwaarder wegen 

dan de rest? 

Een van de randvoorwaarden voor de reconstructie is ‘een prettiger woonomgeving realiseren’ en 

direct aanwonenden kunnen hier het beste over oordelen. De digitale stemming was opgezet om 

primair de mening van de bewoners van de directe omgeving van de Tongerseweg te peilen, op wie 

de reconstructie de grootste impact heeft. 

 

In eerste instantie zijn de analyses van de resultaten bekeken op basis van alle uitgebrachte 

stemmen. Hieruit komen variant 2 en variant 5 naar voren als voorkeursvariant. Variant 2 en variant 

5 verschillen alleen tussen Godenpad en Harmoniezaal (170 meter) van elkaar. In die 170 meter 
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liggen fietspad en parkeerplaatsen net andersom ten opzichte van elkaar. Dit zorgt voor bewoners in 

dit gedeelte voor een comfortverbetering. In de resultaten van de peiling zien we echter dat ook 

bewoners tussen Harmoniezaal en Hermesweg de voorkeur hebben voor deze omdraaiing. Zij 

hebben op variant 1 gestemd en niet op variant 5. Dit heeft de werkgroep doen beseffen dat het 

huidige ontwerp beter aansluit bij de behoefte dan variant 5. 

 

Samen met de werkgroep is uitgebreid gekeken naar opmerkingen bij variant 2 en de combinatie van 

varianten. Op basis van deze vervolggesprekken is uiteindelijk de voorkeur gegeven aan de 

combinatie van varianten. 

 

22.  Waarom is niet gekozen voor variant 1 als u de direct mening van 

aanwonenden/ondernemers zwaarder laat wegen? 

De digitale peiling heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is om niet een profiel over de hele lengte 

van de Tongerseweg toe te passen. Dit signaal is afgegeven door het veelvuldig kiezen voor variant 5. 

 

Er is geen overtuigende meerderheid voor variant 1. In het oostelijke deel is de meerderheid duidelijk 

aanwezig. In het westelijke deel is het een beperkte minderheid die stemt op variant 1. Dit maakt het 

mogelijk te kiezen voor het meest optimale comfort voor fietsers en voetgangers over de hele lengte 

van de weg.  

 

PROCES 

 
23.  Hoe is het ontwerp gemaakt en wie is erbij betrokken geweest? 

Dit ontwerp is tot stand gekomen met een werkgroep van bewoners/ondernemers en met input van 

belangenorganisaties zoals de Fietsersbond, de Belgische wegbeheerder, de gemeente Riemst, 

Evofenededex, TLN, Cumela, Lltb, VVN, De Lijn, de provincie Limburg, basisschool Petrus en Paulus en 

de VerkeersVeiligheidsGroepMaastricht (VVGM). Vanaf november 2019 is hieraan gewerkt.  

 

24.  Wat is de rol van de Vereniging Tongerseweg Veilig?  

Verschillende (bestuurs-)leden van Tongerseweg Veilig nemen op persoonlijke titel deel aan de 

werkgroep. De Vereniging Tongerseweg Veilig heeft benadrukt géén deel uit te maken van het 

proces binnen de werkgroep. 

 

25.  Ik ben het niet eens met het ontwerp. Wat kan ik nog doen? 

Het ontwerp is op basis van een zorgvuldig proces tot stand gekomen. We willen dit ontwerp op 

korte termijn voorleggen aan de gemeenteraad. Aan de grote lijnen van het ontwerp kan daarom 

niets meer veranderd worden. Kleine aanpassingen kunnen indien noodzakelijk nog veranderd 

worden. Denk hierbij aan de volgende dingen: “ik heb een inritvergunning en kan nu mijn terrein niet 

meer op”, “ik moet door het gras lopen om mijn huis te verlaten”, etc. Over deze kleine 

aanpassingen kunt u contact opnemen met de projectleider Viviane de Groot via 

tongerseweg@maastricht.nl of telefonisch 043 – 350 4677. 

 

26.  Wat gebeurt er als de gemeenteraad niet instemt? 

mailto:tongerseweg@maastricht.nl
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De realisatie van de reconstructie wordt dan vertraagd. Afhankelijk van de reden van niet 

instemmen, wordt op dat moment bekeken welk alternatief proces doorlopen kan worden. 

 

27.  Bij wie kan ik mijn vragen stellen?    

U kunt u vragen per mail stellen aan tongerseweg@maastricht.nl. Hebt u liever telefonisch contact? 

Dan kan dit met de projectleider Viviane de Groot via 043 – 350 4677. 

 

REALISATIE 
 

28.  Wanneer start het werk en hoeveel last heb ik daarvan?  

Het exacte moment van realisatie weten we nu nog niet. Dit is ook afhankelijk van het raadsbesluit. 

Streven is start uitvoering rond juni 2021. 

De overlast is op dit moment nog niet bekend. De aannemer maakt een plan voor de realisatie, 

waarbij de overlast voor aanwonenden en ondernemers zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit is een 

van de aspecten waarop de aannemer wordt beoordeeld tijdens de aanbestedingsprocedure. Zodra 

hier meer over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 
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