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Maastricht zet 
sein op groen voor 
tramlijn Hasselt 

BESTEMMINGSPLAN
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Met de goedkeuring van het 
vernieuwde bestemmingsplan 
heeft de Maastrichtse 
gemeenteraad gisteravond 
groen licht gegeven voor de 
veelbesproken tramverbinding 
tussen Maastricht en Hasselt.

Dat gebeurde in een tumultueuze 
vergadering, waarin burgemeester 
Annemarie Penn-te Strake alle zei-
len moest bijzetten om de vergader-
orde enigszins te handhaven. Dat 
kwam doordat de voltallige opposi-
tie de bespreking van het bestem-
mingsplan had aangegrepen om 
nog één keer fel van leer te trekken 
tegen het plan dat voorziet in een
dertig kilometer lang tramtracé 
tussen het centraal station van Has-
selt en de Van Hasseltkade in de 
Maastrichtse binnenstad. 3,8 kilo-
meter van het traject loopt over Ne-
derlands grondgebied. De Belgen 
betalen ruim driehonderd miljoen
euro voor de tramlijn, van Neder-
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Maastrichtse oppositie 
gaat er nog één keer met 
gestrekt been in, 
hetgeen leidt tot een 
tumultueus debat over 
de tramverbinding met 
België.

landse zijde wordt zeventig miljoen
euro gevraagd. Voor het jaarlijkse 
onderhoud van de verbinding is
acht ton nodig. Afgesproken is dat 
de Nederlandse provincie Limburg
en het Belgische vervoerbedrijf De 
Lijn die kosten delen. De Lijn geldt 
als de exploitant van de tram, die 
volgens planning begin 2024 voor 
het eerst tussen Maastricht en Has-
selt zal rijden.
Een geldverslindend prestigepro-
ject, waarvan bovendien nut en 
noodzaak niet kunnen worden aan-
getoond, zo stelden de oppositie-
partijen gisteren nog maar een keer
in niet mis te verstane bewoordin-
gen.  Om de gemoederen enigszins 
te doen bedaren, besloot burge-
meester Penn-te Strake op een be-
paald moment om tot een schorsing
van vijf minuten over te gaan. Een 
motie van de voltallige oppositie om
de besluitvorming over de aan-
staande gemeenteraadsverkiezin-
gen heen te tillen, haalde het uitein-
delijk niet.
Gisteren werd in de Maastrichtse 
gemeenteraad dus andermaal uit-
voerig gediscussieerd over het wel 
of niet aanleggen van een tramver-
binding met Hasselt, een discussie 
die ruim tien jaar geleden al werd 
opgestart. Het probleem is alleen
dat het besluit om dat wél te doen al
lang en breed genomen is. Gisteren
zou het om die reden enkel en alleen
hebben moeten gaan om het vast-
stellen van het bestemmingsplan, 
om zo de uitvoering van een eerder
genomen besluit van start te kun-
nen laten gaan. De oppositiepartij-
en zagen het debat echter als hun al-
lerlaatste kans om er nog één keer
met gestrekt been in te gaan.


