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Bezorgdheid over nieuwbouw Kurasruwe

D66 vindat dat de huidige bouwplannen van de steenfabriek aan de rand van Malberg op gespannen 
voet staan staan. Als blijkt dat de steenfabriek niet aan de eisen kan voldoen, dan moeten we maar 
van het nieuwbouwplan afzien, volgens D66. 
Wethouder Costongs gaf aan dat de situatie niet eenvoudig is, want we hebben hier ook te maken met
Nederlandse en Belgische milieuwetgeving, die van inhoud erg verschillen. Maar hij wil toch blijven 
onderzoeken of nieuwbouw mogelijk is. D66-raadslid Mieke Damsma wilde bij dit besluit er aan 
toegevoegd hebben dat als blijkt dat er geen aanvaardbare woonkwaliteit gegarandeerd kan worden, 
het nieuwbouwplan niet door gaat. De wethouder ging met deze toevoeging akkoord.

Bewoners van de Kurasruwe hadden naar de gemeenteraad hun bezorgdheid geuit over het plan voor
nieuwbouw tussen de bestaande woningen en steenfabriek Heylen aan de rand van Malberg. De 
steenfabriek overschrijdt nu al de geluidsnorm t.o.v. de bestaande woningen, laat staan als het gaat 
om de nieuwbouw, welke nog dichterbij de fabriek gepland is. Verder wil de steenfabriek gaan 
uitbreiden, door een nieuwe productiehal te gaan bouwen.
Kortom reden voor de leden van de raadscommissie stadsontwikkeling om dit op de agenda van 
afgelopen dinsdag te zetten. De bewoners van de Kurasruwe, die op de publieke tribune aanwezig 
waren, waren zichtbaar tevreden met de uitkomst van de discussie.

D66 wil uitbreiding voorlichting HALT

D66-commissielid Guido Mertens vindt dat iedere 2e jaars scholier in het vmbo/havo/vwo-onderwijs 
voorlichting krijgt van Halt. Hij zal dat bepleiten bij de behandeling van de begroting van Halt in de 
commissie Breed Welzijn morgenavond. Hij bepleit dat de uitgebreidere voorlichting deel uitmaakt van
het werkplan voor volgend jaar.

Meer actie voor jongeren

In november 2006 is de commissie Breed Welzijn op bezoek geweest bij de Jongerenraad en Code 
043. Jongeren hebben daar wensen uitgesproken richting de politiek. Oorspronkelijk stond het 
agendapunt Strategische Agenda Jeugd in maart op de commissieagenda.
Het college heeft dat agendapunt weggehaald en besloten een collegenota te sturen. Commissieleden
Franca Tonnaer en Guid Mertens nemen daar geen genoegen mee en gaan druk uitoefenen op de 
commissie en het college om daadwerkelijk in actie te komen voor de  jongeren. Het liefst ziet D66 
Maastricht dat er binnenkort met minimaal één plan van de jongeren wordt ingestemd.
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