
	
 
  

 
 
  
Actualiteit ‘Natte wielen in de Maastunnel’  
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 18 april 2018 
 
Geachte voorzitter, 
 
Rotterdammers die dinsdagochtend op tijd in het centrum van Rotterdam moesten zijn, kwamen voor een 
onaangename verassing te staan. Er stond namelijk water in de Maastunnel waardoor de tunnel tot 07:15 
uur van zuid naar noord afgesloten was. Er was zelfs sprake van zo veel water dat er een pompwagen aan 
te pas moest komen. Automobilisten moesten uitwijken naar de Erasmusbrug waar het verkeer eveneens 
vast stond vanwege de herinrichting van de Coolsingel. Kortom: de chaos was al snel compleet. 
 
En dat terwijl Rotterdammers niets liever willen dan snel van A naar B komen. Dat is de laatste tijd echter 
steeds minder een vanzelfsprekendheid. Het verkeer staat namelijk steeds vaker vast: muur-en-muur-
vast zelfs. Dit omdat er veel werkzaamheden plaatsvinden (denk daarbij aan de afsluiting van de 
Maastunnel en de herinrichting van de Coolsingel), maar ook omdat het verkeer – vanwege de gunstige 
economische ontwikkelingen – alsmaar toeneemt. Al tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 
heeft de VVD om oplossingen voor de groeiende verkeersproblematiek gevraagd. Zo vroegen wij om de 
uitbreiding van P&R’s aan de rand van de stad, meer parkeerplekken voor fietsen en wilden wij per direct 
maatregelen tegen verkeersopstoppingen. Aan die laatste oproep werd echter geen gehoor gegeven.  
 
Het voorbeeld van de ondergelopen Maastunnel toont voor de zoveelste keer aan hoe vreselijk lastig het 
is – om in geval van calamiteiten – van A naar B te komen. Een kwalijke zaak. De Rotterdamse VVD wil dan 
ook graag weten hoe de Maastunnel zo onder water heeft kunnen lopen en welke maatregelen het 
college gaat nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Daarover gaat de Rotterdamse VVD graag in 
debat tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 april 2018.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dieke van Groningen – de Haas     
Rotterdamse VVD 


