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Sociale energiebesparing

De gemeente Maastricht heeft naar aanleiding van een initiatief van D66 gemeenteraadslid 
Hans van Wageningen (Economische en Sociale zaken) een projectvoorstel ingediend voor 
het project “Energiebesparing lage inkomens Maastricht”.

2.000 Huishoudens met een laag inkomen krijgen binnen dit project gratis eenvoudige 
energiebesparende voorzieningen zoals tochtwering, radiatorfolie en spaarlampen. Met 
dergelijke voorzieningen kan je € 60,00 tot € 120,00 per jaar besparen. De mensen krijgen 
ook advies over gedrag, zoals ’s avonds sluiten van de gordijnen. Als je dergelijke adviezen 
opvolgt, dan kan de besparing nog veel hoger uitvallen. Dat komt goed uit in een tijd waarin 
voor veel mensen de vaste lasten sterker stijgen dan hun inkomen.

De voorzieningen worden aangebracht en de adviezen worden verleend door mensen met een 
uitkering. De hoop is dat mensen door de ervaring met dit zinvolle en verantwoordelijke werk 
een betere kans krijgen op de arbeidsmarkt. Zo is er dus in meerdere opzichten sprake van 
“sociale energiebesparing”. 

Het project moet wel concurreren met voorstellen van andere gemeenten om een beperkte pot 
geld die het ministerie van VROM hiervoor beschikbaar stelt. Volgens D66 Maastricht zou 
een dergelijk project eigenlijk niet afhankelijk moeten zijn van financiering door het 
ministerie van VROM. Als het project niet winnend is, moet de gemeente proberen een 
alternatieve financiering rond te krijgen.
___________________________________________________________________________

D66: De Burght moet weer tennisveld worden

D66 vindt dat Maastricht ruimte moet blijven bieden aan sport. Dat spreekt niet meer zo 
vanzelf als het lijkt. De schaarse ruimte in onze compacte stad gaat steeds meer naar wat het 
meeste opbrengt: woningen en kantoren. Een voorbeeld is tennisvereniging De Burght. De 
particuliere eigenaar van hun sportpark in Heer, projectontwikkelaar Van Kan Jongen, zette 
de club in 2001 buiten de poort in de hoop woningen op de tennisbanen te mogen bouwen. De 
gemeente had echter in 2000 een bestemmingsplan vastgesteld waarin sportpark De Burght 
een recreatiebestemming kreeg. Nu groeit er onkruid op De Burght en de tennisvereniging 
bespeelt sportpark Mulder in Scharn. Dit is voor de tennissers een minder geschikte plek, 
omdat hier midden tussen de woningen en appartementen tot nu toe geen baanverlichting kan 
worden gerealiseerd. Slecht dus voor de sport én voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad.

D66 gemeenteraadslid Hans van Wageningen heeft Wethouder van sport Han Hoogma 
gevraagd om Van Kan Jongen te bewegen tot het opnieuw openstellen van het sportpark voor 
de tennisclub. Uit de schriftelijke beantwoording van deze vraag blijkt echter dat de gemeente 
al in 1998 aan van Kan Jongen een toezegging heeft gedaan dat men onder voorwaarden 
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medewerking wil verlenen aan woningbouw op De Burght. Vreemd, want daar staat niets 
over in het bestemmingsplan. Over het bestemmingsplan is inspraak georganiseerd en de 
rechten van derden zijn erin beschermd. Als er al oude afspraken waren, dan zijn die door de 
vaststelling van het bestemmingsplan vervallen. Dit is voor D66 Maastricht aanleiding om 
opnieuw vragen aan de wethouder te stellen. Van Kan Jongen is niet verplicht om de 
recreatiebestemming te realiseren, maar de gemeente kan de projectontwikkelaar wel onder 
druk zetten om mee te werken aan het ruimtelijke beleid. Volgens D66 Maastricht moet de 
wethouder dit doen. Wordt vervolgd.
___________________________________________________________________________

Fractievoorzitter Bert Jongen heeft eigen weblog

Fractievoorzitter Bert Jongen heeft een eigen weblog:
www.bertjongen.web-log.nl. Op deze weblog schrijft hij regelmatig over
actuele politieke zaken zoals de sluiting van de jeugdherberg De Dousberg.
Zijn meest recente bijdrage gaat over de onderwerpen die D66 Maastricht aan
de orde stelt tijdens de bespreking van de Begroting 2006 aanstaande dinsdag
in de gemeenteraad. 
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