
 
 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht 
 
 
Betreft: art. 47-vragen maatregelen voor langzaam verkeer n.a.v. coronacrisis 
 
 
 
Maastricht, 11 mei 2020 
 
 
Geacht College, 
 
De coronacrisis heeft grote invloed op de manier waarop mensen zich verplaatsen of zullen gaan 
verplaatsen binnen onze stad. Het openbaar vervoer kan niet meer de capaciteit bieden die het voor 
de crisis had en veel mensen zullen het OV waarschijnlijk mijden. Voor verplaatsingen op kortere 
afstanden zal nog meer gekozen worden voor wandelen of fietsen. Dat zal volgens D66 tot nieuwe 
knelpunten leiden, omdat het minimaal 1,5 meter afstand houden lastig zal worden op bepaalde 
plekken, bijvoorbeeld bij verkeerslichten en op drukke punten in de binnenstad. 
 
De gemeente Rotterdam neemt maatregelen om de doorstroming voor langzaam verkeer te 
verbeteren in deze tijd . Fietsers kunnen op deze manier beter 1,5 meter afstand van elkaar houden 1

bij verkeerslichten. Ook het opheffen van parkeerplaatsen op plekken waar de stoep te smal is en 
eenrichtingsverkeer voor voetgangers op plekken waar dit noodzakelijk wordt geacht, worden in 
Rotterdam toegepast. Verder kunnen inwoners van Rotterdam knelpunten, die zij ervaren m.b.t. de 
mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden, op een makkelijke wijze doorgeven aan de gemeente, 
namelijk via een digitale kaart waarop prikkers gezet kunnen worden. 
 
Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:  
 

1. Bent u bekend met de maatregelen die Rotterdam gaat nemen?  
2. Bent u bereid om de verkeerslichten voor langzaam verkeer meer groentijd te geven? Zo nee, 

waarom niet? 
3. Bent u bereid om op knelpunten voor langzaam verkeer eventueel parkeerplekken op te 

heffen? Zo nee, waarom niet? 
4. Bent u bereid om een digitaal meldpunt in te stellen, vergelijkbaar met het Rotterdamse 

systeem? Zo nee, waarom niet? 
 
 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Namens de fractie van D66, 
 
Harald Barendse 
Raadslid D66 Maastricht 
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https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/liveblog-corona-6-mei.13156616. 
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https://www.telegraaf.nl/nieuws/316884705/langer-groen-licht-voor-fietsers-en-voetgangers-in-rotte 
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