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D66 wil Vinkenslag sneller aanpakken
 
D66 Maastricht betreurt het dat het college er maar niet in slaagt om van Vinkenslag een normale
buurt te maken. Het is voor de democraten moeilijk te accepteren dat de aangekondigde vertraging de
Maastrichtse belastingbetaler ruim 6 miljoen Euro extra gaat kosten. Volgens het college is de Wet
bibob één van de boosdoeners. Deze wet maakt het mogelijk om op een crimineel verleden te toetsen
voordat  de  overheid  meewerkt  aan  vestiging  als  ondernemer.  De  vertraging  en  de  extra  kosten
zouden komen door de bibob-procedure.
 
D66 raadslid Mieke Damsma zal in de commissie voor Stadsontwikkeling vragen of het wel zo nodig is
om de Wet bibob  toe te  passen.  Het  is  namelijk  niet  verplicht.  De ondernemers  van  Vinkenslag
moeten de kans krijgen om een normaal bedrijf op te bouwen. De Wet bibob zit je dan alleen maar in
de weg. “En als het dan ook nog veel geld kost, dan moeten we er misschien vanaf zien,” aldus D66-
raadslid Mieke Damsma. 

D66 wil onafhankelijk klachtenmeldpunt Vervoer op Maat

D66 vindt dat er een onafhankelijk klachtenmeldpunt moet komen voor het Vervoer op Maat.
Op dit moment kunnen VOM-gebruikers met hun klachten terecht bij het VOM-loket. Veel mensen
doen dat niet omdat er in het verleden weinig of niets te merken was naar aanleiding van klachten.
Veel gebruikers met klachten, dienen geen klachten meer in omdat ze het idee hebben dat zij ‘bij de
duivel te biecht moeten.’

D66 heeft  de  indruk  dat  het  aantal  keren  dat  mensen langer  dan  een  half  uur  op  VOM-vervoer
moesten wachten, is toegenomen. Er zijn gevallen bekend waarbij het VOM-vervoer zelfs na twee uur
niet kwam. Schriftelijke klachten daarover zijn tot dusverre onbeantwoord gebleven.
Nu Veolia op 10 december het Openbaar Vervoer overneemt, is dat volgens de democraten een goed
moment om een onafhankelijk klachtenloket te openen.

D66 wijkt voor carnaval

D66 heeft besloten om afgelopen zaterdag geen campagne te voeren in Maastricht. De democraten
vinden het niet gepast om D66 te promoten op het moment dat in Maastricht massaal de opening van
het carnavalsseizoen werd gevierd.

Oorspronkelijk was D66 van plan 11 november met een aantal D66-kandidaten met een promotiebus
de Limburgse hoofdstad te bezoeken. De fractie van D66 Maastricht leek dat geen goed idee met het
oog op de opening van het carnavalsseizoen. Daarop werd het routeschema aangepast en heeft D66
zaterdag elders in Limburg campagne gevoerd. 

D66 neemt volgende week zaterdag wél deel aan de politieke markt die op de Markt in Maastricht
plaatsvindt.

D66 hekelt accomodatiebeleid

D66 Maastricht vindt dat het college eindelijk eens werk moet maken van het accommodatiebeleid. Al
in  1993  heeft  het  toenmalige  college  eerste  stappen  gezet  om  het  aantal  gemeentelijke
accommodaties en voorzieningen efficiënter te beheren. Uit een commissievergadering leidt D66 af
dat het nog een jaar kan duren voordat voorstellen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. D66
heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het trage beleid.

D66-fractievoorzitter  Bert  Jongen:  “De  geloofwaardigheid  van  de  politiek  wordt  op  deze  manier
ondermijnd. Er zijn gebouwen waar al jarenlang sprake is van achterstallig onderhoud of waar forse
verliezen zijn. Het enige dat de gemeente doet is brandjes blussen door telkens weer extra geld te



geven. De rekening mag de belastingbetaler betalen. Of huren worden verhoogd waardoor het niet
meer op te brengen is om een uurtje betaalbaar te sporten in Maastricht. Het is niet uit te leggen
waarom besluitvorming nog een jaar moet duren.”
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