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D66 Stemtent : Tachtig procent tegen lastenverzwaring

Ruim tachtig procent van de mensen is tegen lastenverzwaring om voorzieningen in Maastricht in de 
stand te houden. Dat blijkt uit een enquête van D66 Maastricht afgelopen zaterdag op Plein 1992 en 
via de website van democraten.  De stelling was: “Lastenverzwaring is nodig om voorzieningen in 
stand te houden.” Aanleiding voor der stelling was dat het College heeft aangegeven hogere lasten 
volgend jaar niet uit te sluiten.

In totaal reageerden 85 mensen op de stelling. Degenen die niet tegen hogere lasten zijn, doen dat 
omdat zij van mening zijn dat de voorzieningen in stand moeten worden gehouden. Diverse keren 
werd gepleit om de lastenverzwaring te beperken tot ‘degenen die het kunnen betalen.’
De tegenstanders waren stellig in hun mening: “Burgers worden te snel als melkkoe gebruikt,” merkte 
iemand op. “Zolang ze miljoenen kunnen uitgeven aan Vinkenslag, zie ik niet in dat ik meer moet 
betalen,” zei iemand anders. De meeste mensen vinden dat er nog fors mogelijkheden zijn om te 
bezuinigen. Daarbij werden genoemd: minder ambtenaren, minder subsidies en minder dure 
projecten.

D66-fractievoorzitter Bert Jongen:  “Wij zien de uitslag als een steun in de rug voor de 
oppositiepartijen. Wij werken nu hard aan het opstellen van een alternatieve begroting. Ons 
uitgangspunt is dat verdere lastenverzwaring onaanvaardbaar is. Aan de andere kant willen wij 
voorzieningen op peil houden. Dat is mogelijk, maar het vergt politieke moed om keuzes te maken. 
Die keuze durven wij te maken.”

D66 stelt vraagtekens bij NK Wielrennen

D66 Maastricht heeft vragen gesteld aan het college over de besluitvorming en de afwikkeling van het 
NK Wielrennen dat op 24 en 25 juni in Maastricht plaatsvond. Wij vragen ons af waarom de raad niet 
vooraf betrokken is bij de besluitvorming over een dergelijk grootschalig evenement en de kosten die 
daaraan verbonden zijn.

Inmiddels is ook duidelijk dat het budget fors is overschreden en het de overlast voor bewoners, 
marktkooplieden en andere middenstanders groot was. Bovendien viel de publieke belangstelling 
tegen.
D66 Maastricht wil van het college op welke manier in de toekomst gekeken wordt naar de 
voortzetting van financiële ondersteuning van dergelijke evenementen. Zeker nu het college te kennen
heeft geven dat er voor andere evenementen zoals het Parcours volgend jaar geen geld meer is.
___________________________________________________________________________
D66 brengt Onderwijs-cahier uit

Aanstaande woensdag 30 augustus presenteert D66 Maastricht een nieuw cahier, getiteld : 
“Onderwijs in Maastricht investeren in onze toekomst. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan 
wethouder Jacques Costongs (Wonen, Welzijn, Onderwijs, Zorg en Gezondheid ). 

Dat gebeurt vanaf 13.00 uur in de Grote zaal van La Bellettsa, Kardinaal van Rossumplein 99 in het 
Heugemerveld. Het cahier werd geschreven door D66-raadslid Mieke Damsma en D66-commissielid 
Guido Mertens.
U bent bij de presentatie van harte welkom.
___________________________________________________________________________
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