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Beste meneer/mevrouw,
In september 2009 heeft de gemeenteraad van Maastricht het Fietsplan vastgesteld. Dit plan is erop gericht om
Maastricht nog aantrekkelijker te maken voor fietsers. Eén van de actiepunten uit het Fietsplan is de tijdelijke
afsluiting van de Mergelweg voor gemotoriseerd verkeer tijdens weekenden. De Mergelweg is namelijk in de
weekenden een populaire fietsroute.
Proef
Bij wijze van proef wordt de Mergelweg vanaf zaterdag 27 februari aanstaande elk weekend afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. De proef duurt tot en met het weekend van 31 oktober 2010. De Mergelweg wordt
afgesloten door plaatsing van een paal ter hoogte van de grens met Kanne. De weg gaat elk weekend op
zaterdag om 12.00 uur dicht en op zondag om 21.00 uur weer open. Tijdens de afsluiting kan gemotoriseerd
verkeer via de Cannerweg en de Bieslanderweg rijden. Landbouwverkeer kan via een sluis langs de weg nog
wel passeren.
Meting verkeerseffecten
Tijdens de proef meten we de verkeerseffecten van de tijdelijke afsluiting. Ook onderzoeken we de tevredenheid
van bewoners, ondernemers en recreanten. Na afloop van de proefperiode vindt er een evaluatie plaats. De
afsluiting is afgestemd met de buurtkaders van Sint Pieter, Villapark, Jekerdal en Biesland, evenals met de
ondernemersvereniging van de buurt en de Belgische buurgemeente Riemst. Dit proefproject moet de rust aan
de Mergelweg ten goede komen en zal niet bij voorbaat een definitieve afsluiting van de Mergelweg betekenen.
Na de proef vindt er een evaluatie plaats met de betrokken partijen. We zullen dan ook nieuw overleg
organiseren tussen de gemeente Maastricht en Riemst.
Snelheidsbeperkende maatregelen
Naast deze proef zal de gemeente Maastricht in de Mergelweg snelheidsbeperkende maatregelen nemen om
de Mergelweg minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer tijdens de ochtendspits.
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over de tijdelijke afsluiting van de Mergelweg? Dan kunt u contact opnemen met Ferry Wahls
van de gemeente Maastricht, via 003143 350 4548 of ferry.wahls@maastricht.nl, of Elke Bouveroux van de
gemeente Riemst, via 003212 440 300 of elke.bouveroux@riemst.be .
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Wij kunnen ons voorstellen dat u even moet wennen aan de tijdelijke nieuwe verkeerssituatie op de Mergelweg
in de weekenden. Wij hopen niettemin op uw medewerking, zodat we goed kunnen onderzoeken of deze route
door de afsluiting aantrekkelijker wordt voor fietsers.
Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu					
Wethouder Verkeer en Mobiliteit			
Gemeente Maastricht				

Mark Vos
Burgemeester
Gemeente Riemst
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