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D66 Stemtent : Meerderheid wil links college in Maastricht

Een meerderheid van de ondervraagden bij de Stemtent van D66 op Plein 1992 en via de 
D66-website geven de voorkeur aan een links college in Maastricht. In totaal gaven tot 
zondagmiddag 198 mensen hun mening over de stelling : “In Maastricht moet een links 
college komen.”
Van de ondervraagden is 56 procent voor een links college in Maastricht. 31 Procent van de 
mensen geeft de voorkeur aan een ander college. Dertien procent heeft geen mening.

Ambitie coalitie is te laag

De fractie van D66 Maastricht vindt dat het ambitieniveau van de nieuwe coalitie te laag is. 
Daarom heeft de fractie ervoor gekozen om het coalitie-akkoord niet te ondertekenen. Veel 
punten uit het coalitieakkoord (zie www.maastricht.nl voor de complete tekst) zijn in feite 
bestaand beleid dat wordt uitgevoerd.
Punten uit de verkiezingsprogramma’s van coalitiepartijen bijvoorbeeld op het gebied van 
goedkoper of gratis Openbaar Vervoer in Maastricht zijn maar heel flauwtjes in het 
coalitieakkoord opgenomen. Hoewel de coalitie forse besparingen op de begroting voorziet, 
worden er geen echte keuzes gemaakt.

“Over vier jaar zal de coalitie trots concluderen dat alle ambities uit het akkoord gehaald 
zijn,” voorspelt D66-fractieleider Bert Jongen. “D66 blijft zich inzetten voor een ander beleid:
Veel meer betaalbare woningen dan de 600 per jaar,  meer aandacht voor nieuwe 
werkgelegenheid met name in de industrie, meer betrokkenheid van mensen bij het beleid en 
meer geld voor de buurten. Dat zijn onze speerpunten de komende jaren.”

Zwemvoorziening voor gehandicapten moet blijven

D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft er bij wethouder Costongs op aangedrongen dat de 
zwemvoorziening voor patiënten en mensen met een handicap moet blijven bestaan. Die 
voorziening staat onder druk omdat Vijverdal heeft aangekondigd haar zwembad per 1 juli te 
sluiten. Op dit moment maken wekelijks circa 1500 mensen van verschillende 
(patiënten)verenigingen gebruik van het zwembad Vijverdal. Het zwembad is het enige bad in
Maastricht met een verhoogde watertemperatuur van 32-33 graden. 

Volgens D66 is het behoud van de zwemfaciliteiten belangrijk vanwege het bevorderen van 
de gezondheid, vanwege het stimuleren van sportdeelname juist door patiënten en mensen met
een handicap en om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken.
De voorkeur van D66 gaat uit naar het voortzetten van het zwemmen in Vijverdal tot het 
moment dat er een nieuw therapeutisch bad bij De Geusselt in gebruik wordt genomen.
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