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Zaterdag discussie over tegenbegroting

De ‘Slavante-partijen’ willen inwoners van Maastricht betrekken bij het opstellen van de 
tegenbegroting. Inwoners van Maastricht kunnen onderwerpen aandragen waarvan ze vinden 
dat erop bezuinigd zou moeten worden. Omgekeerd zijn ook onderwerpen welkom waarvan 
inwoners vinden dat er extra in geïnvesteerd dient te worden. Daarnaast zullen de fracties van 
het schaduwcollege zaterdag 19 augustus bij het Casino Slavante in het openbaar discussiëren
over de begroting voor volgend jaar. Inwoners worden uitgenodigd aan die discussie deel te 
nemen.

De oppositiepartijen VVD, Seniorenpartij Maastricht, D66 Maastricht en Stadsbelangen Mestreech 
(verenigd in het Slavante-akkoord) werken momenteel aan het opstellen van een tegenbegroting. De 
oppositie wil dit najaar een tegenbegroting presenteren waarbij het uitgangspunt is dat de lasten voor 
de burger niet verzwaard worden. De coalitie heeft eerder bij de kaderbrief 2006 aangegeven dat zij 
de lasten voor de burgers volgend jaar willen verhogen. De ‘Slavante-partijen’ vinden dat een 
ongewenste ontwikkeling.

De verschillende oppositiepartijen gebruiken de zomervakantie om hun eigen wensenlijstjes en 
mogelijke bezuinigingsvoorstellen te formuleren. “Maar we staan open voor suggesties vanuit de 
bevolking,” aldus een woordvoerder namens de vier oppositiepartijen. “Mensen beseffen dat de 
bomen niet tot in de hemel groeien en zijn bereid en in staat om aan te geven wat belangrijk is en wat 
niet. Lastenverzwaring is de gemakkelijkste weg.”

Ideeën, suggesties of opmerkingen zijn ook welkom via laotuuchhure@home.nl of via Laot uuch hure, 
p.a. Postbus 7, 6200 AA Maastricht.

Gerard Bos D66-kandidaat voor Tweede Kamer

Gerard Bos (46) uit Maastricht heeft zich kandidaat gesteld voor D66 bij de Tweede 
Kamerverkiezingen op 22 november aanstaande. Gerard Bos was onder meer bestuurslid van de 
afdeling Maastricht, afdelingsvoorzitter in Leiderdorp, lid van de landelijke programmacommissie van 
D66 en voorzitter van de werkgroep volksgezondheid van het wetenschappelijk bureau van D66.
Welke plek Gerard op de kandidatenlijst krijgt wordt bepaald door een interne schriftelijke stemmen 
onder alle D66-leden. Het mag duidelijk zijn dat fractie en bestuur van D66 Maastricht de 
kandidaatstelling van harte ondersteunen.
Gerard Bos is als internist werkzaam in het azM.

Fractie stelt vragen over openingstijden fietsenstalling

D66-fractielid Guido Mertens heeft vragen gesteld over de openingstijden van de bewaakte 
fietsenstalling aan de Kesselkade. Om wellicht is het beter om te schrijven: vragen over de 
sluitingstijden. De fietsenstalling is geopend tot 22.00 uur.
De afgelopen maanden hebben diverse inwoners erop gewezen dat de stalling reeds gesloten was, 
hoewel het nog lang geen 22.00 uur was. Dat is buitengewoon vervelend. D66 wil van wethouder 
Hazeu weten hoe gewaarborgd wordt dat de sluitingstijd wordt nageleefd.
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