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N.B. Omdat tijdens de vergadering niet altijd duidelijk is wat de naam was van de vragensteller, staan 
in dit verslag wel de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen, maar niet van wie deze afkomstig 
zijn. 
 
Opening& mededelingen 
LuukHajema licht toe dat er vanavond een gecombineerde bijeenkomst is voor de platform bewoners 
& bewonersorganisaties. Dat is omdat Ad Lutters (onafhankelijk voorzitter Buurten platform A2 
Maastricht) te gast is op verzoek van de projectorganisatie. Hij houdt een presentatie over het 
project A2 Maastricht en de manier waarop bewonersorganisaties in Maastricht betrokken zijn bij dit 
project. Het doel van de avond is om de huidige vorm van de platforms voor bewoners en 
bewonersorganisaties te evalueren en te kijken of er animo is om de platforms in te richten naar 
voorbeeld van het A2 buurtenplatform. 
 
Plantuitwerking 
LuukHajema geeft een toelichting op de planuitwerking voor de zuidelijke ringweg. In september 
2013 zijn het Ontwerp-Tracébesluit en de ontwerp-inrichtingsplannen gepubliceerd. 
Belanghebbenden hadden de mogelijkheid om van 30 augustus 2013 tot en met 10 oktober 2013 te 
reageren op het OTB/MER en de ontwerp-inrichtingsplannen. Op dit moment is de projectorganisatie 
in gesprek met diverse partijen en bewoners(organisaties)om de zienswijzen in relatie tot de 
planvorming te bespreken. De verwachting is dat het Tracébesluit in de zomer van 2014 gepubliceerd 
wordt. 
Opmerking: Wordt het Tracébesluit in de zomervakantie gepubliceerd?  
Antwoord: Uitgangspunt van de projectorganisatie is om voor de zomer gereed te zijn met de 
voorbereiding van het Tracébesluit. Vervolgens is het aan de minister om het document vast te 
stellen en bekend te maken. 



 

Opmerking: wordt de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel tegelijk gepubliceerd met het 
Tracébesluit?  
Antwoord: Het streven is om deze tegelijk te publiceren met het Tracébesluit.  
 
Introductie A2 Maastricht Buurtenplatform 
Het project A2 Maastricht is momenteel in uitvoering, en lijkt in een aantal opzichten sterk op het 

project Aanpak Ring Zuid. De heer Lutters introduceert het A2 buurtenplatform waar hij 

onafhankelijke voorzitter van is. Het buurtenplatform bestaat uit vertegenwoordigers van tien 

buurten/wijken in Maastricht. Doel is om bewoners te betrekken bij de voortgang van het project en 

bij belangrijke beslissingen tijdens de aanleg van de A2 en de herinrichting van de buurten. Ad 

Lutters is oud gemeentesecretaris en hoofd Ruimtelijke ordening van de gemeente Maastricht. Hij is 

gekozen door een selectiecommissie waarin ook vertegenwoordigers van het buurtenplatform zaten. 

Het project A2 Maastricht heeft het buurtenplatform in het leven geroepen om contact te leggen 

met omwonenden en visies en opvattingen van buurtbewoners samen te voegen in één platform 

met één aanspreekpunt. 

 

N.B. Bij dit verslag is een presentatie toegevoegd van de heer Ad Lutters, voor meer informatie over 

het A2 Buurtenplatform verwijzen wij u naar deze presentatie. 

 

Voortgang en indeling Platforms Aanpak Ring Zuid 

Luuk Hajema vraagt aan de aanwezigen of het buurtenplatform Maastricht ook zou kunnen werken 

voor Aanpak Ring Zuid.  De meningen hierover lopen uiteen. Sommige bewoners menen dat deze 

aanpak zou kunnen werken ná het vaststellen van het TB. Andere bewoners betwijfelen het nut 

hiervan. Zij vinden dat deze vraag eerder had moeten worden gesteld. Daarnaast geven enkele 

bewoners aan dat er behoefte is aan overleg op buurt-/wijkniveau. 

 
Vervolg 
Luuk Hajema zegt toe later dit jaar de leden van de platforms bewoners & bewonersorganisaties te 

benaderen voor een vervolgbijeenkomst.  


