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D66 wil gratis toekomstbomen beschikbaar stellen 
 

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 heeft D66 het college verzocht gratis 
toekomstbomen beschikbaar te stellen aan inwoners. Bomen dragen bij aan de

vergroening van de stad en D66 verzoekt het college dan ook te streven naar een
uitbreiding in 2019 van minimaal honderd toekomstbomen. 

 
D66 is van mening dat meer groen belangrijk is voor de klimaatbestendigheid van de

stad en de leefbaarheid voor de inwoners. Ook bestaat de wens is om het aantal
bomen op particulier terrein te vergroten. Meer groen draagt bij aan de ecologische

verbetering en vermindert stedelijke hittestress en wateroverlast. 
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Raadslid Richard Wijnands: “Elke Maastrichtenaar kan een waardevolle bijdrage
leveren aan de stad. We willen een stad die nu, maar zeker ook in de toekomst, een
fijne plek is om (te blijven) wonen. Initiatieven vanuit buurten om de eigen omgeving

te vergroenen worden dan ook omarmd en ondersteund.” 
 

Tijdens de raadsvergadering heeft fractievoorzitter Franca Eurlings de eerste
toekomstboom symbolisch aangeboden aan de wethouder. De wethouder heeft

toegezegd het idee mee te nemen in de uitwerking van het Groenstructuurplan dat in
het voorjaar van 2019 aan de raad 

wordt voorgelegd.

D66 blij met herstel bushaltes Cannerweg 
 

In juni stelde raadslid Harald Barendse namens D66 mondelinge vragen aan het
College over het ontbreken van een aantal bushaltes op de Cannerweg in het

buitengebied. Het College was het met D66 eens dat deze haltes een toegevoegde
waarde hebben en speelde dit verzoek door aan Arriva. Met ingang van 9 december



neemt Arriva de haltes Jekermolenweg, Jezuïtenberg en Nekummerweg in gebruik
op de route van lijn 48. D66 is zeer tevreden met dit resultaat.

D66 stelt vragen over inrichting John F. Kennedysingel 
 

Raadslid Harald Barendse heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van
B&W over de toekomstige inrichting van de John F. Kennedysingel. Bewoners van
de Alfons Ariënsstraat in Heugemerveld, lieten recentelijk blijken veel overlast te

ondervinden van het verkeer op de John F. Kennedysingel. Volgens D66 is een deel
van die overlast te verklaren door de ouderwetse weginrichting. De John F.

Kennedysingel heeft een weginrichting die meer past bij een autoweg, dan bij een
stadsweg. De maximum snelheid is enkele jaren geleden weliswaar verlaagd van 70

km/u naar 50 km/u, maar de weginrichting is nagenoeg gelijk gebleven. 
 

Een aanpassing van de John F. Kennedysingel, waarbij gekeken wordt naar een
verkeerskundig/architectonische optimalisatie van de weg, met open oog voor de
belangen van omwonenden, zou volgens D66 het beste met groot onderhoud aan

deze weg gecombineerd kunnen worden. Hierbij kan men denken aan het
aanbrengen van een donkere kleur asfalt (geeft meer een ‘binnen bebouwde kom’-
gevoel), vervanging van vangrail door een meer stadse middengeleiding, eventueel
met ingebouwde verlichting, een smaller profiel van de rijbaan en het aanbrengen
van groen in de middenberm. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de capaciteit van

de weg, maar leidt waarschijnlijk wel tot een gemiddeld lagere snelheid van het
verkeer. D66 hoopt dat hiermee een deel van de problemen ter plekke kunnen

worden weggenomen.
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