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Tweederde burgers tegen casino

Tweederde van de ondervraagde burgers is tegen de komst van een casino in Maastricht.
Dat blijkt uit een enquête zaterdag onder 142 mensen bij de “Stemtent” van D66 Maastricht 
op Plein 1992 en via reacties op de website van D66 Maastricht op de stelling: “Het casino is 
een aanwinst voor Maastricht”.

De mensen die vóór de komst van een casino zijn, noemen vooral de werkgelegenheid als een 
groot pluspunt. Daarnaast vindt men dat het uitgaansleven erop vooruit gaat. Sommige 
mensen zouden het een gemiste kans vinden als het casino niet in Maastricht komt, maar wél 
vlak over de grens in België of Duitsland. De voorstanders vinden wel dat als er een casino 
komt, dat aangepast moet zijn op de Maastrichtse maten. “Geen Las Vegas aan de Maas,” is 
het devies.
De meerderheid noemt het project te grootschalig voor een stad als Maastricht en is bang voor
negatieve effecten. “Burgemeester Leers wil de drugsverslaafden aanpakken. Maar ik hoor 
hem nu niet over gokverslaafden. Dat is niet logisch,” aldus één van de reacties.
“Maastricht heeft in de Stadsvisie 2030 gekozen voor de creatieve stad. Blijkbaar wordt dat 
idee nu losgelaten voor de waan van de dag. Ik ben het zéér oneens met een casino,” aldus een
andere reactie.
Lees verder op www.d66maastricht.nl
___________________________________________________________________________

D66 wil startersregeling woningmarkt

Burgerraadslid Mieke Damsma (D66) wil een  startersregeling voor kopers op de 
woningmarkt in Maastricht. Volgens D66 is zo’n startersregeling beter dan een starterslening 
die de gemeente voorstelt. Daar kunnen maar maximaal tien mensen van profiteren. Mieke 
Damsma maakt zich sterk voor een regeling die aansluit bij het Startersfonds, dat nu 
ontwikkeld wordt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Het Startersfonds is in eerste instantie bedoeld voor huurders van woningcorporaties die hun 
woning willen kopen. Maar omdat woningcorporaties deze woningen vaak tegen marktwaarde
verkopen, ligt dat buiten hun bereik. Het fonds zorgt dat de woningcorporatie de woning 
tegen marktwaarde kan verkopen. De woningcorporatie stort vervolgens 10% van die 
marktwaarde in een Startersfonds waaruit de rente wordt betaald die de koper niet zelf kan 
betalen.
Dus betaald de koper alleen hypotheekrente over het bedrag wat hij zelf kan betalen. Deze 
lening, de 1e hypotheek, wordt voor een gedeelte renteloos. De stichting Waarborgfonds 
Eigen Woningen staat daarvoor garant met een Nederlandse Hypotheek Garantie. 
Als ook werkgevers en ouders van potentiële kopers bijdragen gaan storten kan het fonds ook 
betekenis krijgen voor kopers van woningen die geen eigendom zijn van een 
woningcorporatie.

TV-debatten bij TV Maastricht



Vanavond is Mieke Damsma te zien bij de tv-debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van TV Maastricht. Het programma wordt om 21.00 uur uitgezonden, vannacht om 1.00 uur 
en morgenvroeg om 11.00 uur. Het programma is ook maandagavond en dinsdagavond te zien
bij TV Maastricht.
Guido Mertens zal volgende week te zien bij de vierde aflevering van de tv-debatten bij TV 
Maastricht. Ook dat debat wordt op zondag, maandag en dinsdag uitgezonden. 
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