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Met ingang van 1 oktober 2006
Louis Prompers nieuwe projectdirecteur A2 Maastricht
De 56-jarige L.N.M.J. Prompers, momenteel directeur Stadsontwikkeling
Economie en Beheer van gemeente Maastricht en daarmee volledig bekend
met de stad, is vanaf 1 oktober de nieuwe directeur van het project A2
Maastricht. De afgelopen 35 jaar heeft hij diverse directeursfuncties met veel
succes vervuld. Hij was van daaruit direct betrokkene of ambtelijk
eindverantwoordelijk voor belangrijke stedelijke projecten zoals Céramique,
Geusselt, Mosae Forum, Dousberg, Belvédère en de beleidsterreinen in de
stedelijke ontwikkeling.
Zijn nieuwe functie zal Prompers gaan vervullen vanuit een onafhankelijke
zelfstandige rol.
A2 Maastricht
Het project A2 Maastricht staat voor een goede verkeersdoorstroming, een
goed bereikbare stad en omgeving, verbetering van de leefomgeving en
stedelijke vernieuwing langs de A2-passage. De projectorganisatie bestaat uit
Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, de gemeenten Maastricht en Meerssen.
Vanuit de gemeente Maastricht is Prompers sinds de eerste onderhandelingen
voor
de
Bestuursovereenkomst
in
2003
tot
en
met
de
Samenwerkingsovereenkomst in 2006 betrokken geweest.
Anders dan anders
Prompers zelf hierover: “Ik heb afgelopen jaren gezien hoe bijzonder het is
om met vier publieke partijen het A2-project voor te bereiden. Een project
met verkeerskundige onderdelen zoals een twee keer vierbaans tunnel én
nieuwe bouwlocaties voor wonen en werken, dat ook nog eens op een geheel
nieuwe wijze in de markt gezet zal worden. We besteden namelijk geen kant
en klaar plan aan, maar vragen juist marktpartijen om op basis van onze
randvoorwaarden én in onderlinge concurrentie het beste plan te maken. Op
deze manier kunnen bedrijven waarmaken dat ze betere oplossingen
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bedenken. En maatschappelijke belanghebbenden en geïnteresseerden krijgen
niet te maken met één kant en klaar plan, maar kunnen tussentijds hun
mening geven over verschillende plannen en zo de keuze mede beïnvloeden.
Zo’n innovatieve aanpak vraagt andere kennis en een andere houding van alle
betrokkenen. Dié uitdaging wil ik aangaan. Mijn streven is om, in
samenwerking met publieke, private en maatschappelijke partijen te laten
zien, hoe complexe stedenbouwkundige projecten anders dan anders, maar
vooral beter aangepakt kunnen worden om te komen tot een oplossing waar
ook onze kleinkinderen trots op zullen zijn.”
Bouwer en boegbeeld
Het vertrek van de directeur Stadsontwikkeling Economie en Beheer is voor
gemeente Maastricht een aderlating, maar burgemeester Leers laat weten blij
te zijn dat Louis Prompers als bouwer en boegbeeld voor een cruciaal project
in Maastricht blijft behouden. “Met zijn expertise en manier van werken kan
A2 Maastricht uitgroeien tot een landelijk voorbeeldproject waar stad en regio
van profiteren.”
Het college van Burgemeester en Wethouders beraadt zich op de invulling
van de nieuwe situatie.
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