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1. Stemtent D66 Maastricht

D66 Maastricht Stemtent over koppeling sporthal en zwembad 

Zaterdag 1 maart houdt D66 Maastricht haar maandelijkse Stemtent. Op plein 1992 zal D66 
de meningen van Maastrichtenaren peilen over de koppeling van een sporthal en zwembad in 
Maastricht. De stelling waarop mensen kunnen reageren is: “Sporthal en zwembad 
koppelen.” 

De stelling verwijst naar de discussie omtrent de bouw van een sporthal en zwembad in de 
Geusselt. In het oorspronkelijke plan werd de sporthal naast het toekomstige zwembad 
geplaatst, vooral vanwege duurzaamheid. Dit bleek niet terug te komen in het plan dat 
Wethouder Luc Winants afgelopen dinsdag presenteerde. Het plan kreeg zoveel kritiek dat 
Winants niets anders restte dan het onderwerp van de raadsagenda te halen, en er later op 
terug te komen.   

De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00 en 16.00. Mensen die niet in de 
gelegenheid zijn om langs te komen kunnen hun mening geven via www.d66maastricht.nl.  

Overigens kunnen bezoekers aan De Stemtent ook andere zaken die ze op het gebied van 
lokale of landelijke politiek aan de orde willen stellen, onder de aandacht brengen.

2. sporthal de Geusselt
D66 Raadslid Mieke Damsma zorgde ervoor dat wethouder Luc Winants zijn plan voor 
zwembad en sporthal de Geusselt moet herzien, tijdens een debat in de raadscommissie Stads 
Ontwikkeling.

Winants heeft het voorstel teruggetrokken na massale kritiek uit de gemeenteraad. Die vond 
dat hij niet goed onderbouwde waarom de sporthal niet gecombineerd wordt met het nieuwe 
Geusselt-zwembad, zoals aanvankelijk het plan was. Mieke Damsma ging het verst met haar 
commentaar: ,, Dit plan is niet rijp. Er zouden alternatieven voorgelegd worden. Dat ontbreekt
in het voorstel. En het voorstel staat haaks op het uitgangspunt van de gemeenteraad dat 
zwembad en sporthal wél gekoppeld werden”. Dit zorgde ervoor dat de wethouder geen 
andere keus had dan het stuk terug te trekken en opnieuw te behandelen.

3. motie schoolboeken
D66 Maastricht: voorschot kosten studieboeken voor minima
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Nu duidelijk is geworden dat het Kabinet de studieboeken niet gratis beschikbaar zal gaan 
stellen, zullen er voor veel minima enorme problemen gaan ontstaan ten aanzien van de 
aanschaf van de boeken in juli/augustus 2008. "Het in mei ontvangen vakantiegeld heeft 
veelal reeds een bestemming gekregen nog voordat het is ontvangen", zegt D66 Maastricht 
raadslid Bert Jongen.  

De fractie van D66 zal er bij het college op aandringen om middels een voorschot het bedrag 
van € 308,00 per leerling, in juli 2008 beschikbaar te stellen aan de minima (tot 110% bij de 
bijstandsnorm). Zodra men in december 2008 het door het kabinet als pleister op de wond 
toegezegde bedrag heeft ontvangen zal deze dan terugbetaald moeten worden aan de 
gemeente. De fractie dient hiervoor tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 februari een 
motie in.

4. Tijdig overleg met ondernemers over carnaval
 

D66-commissielid Guido Mertens heeft er bij wethouder Wim Hazeu op aangedrongen 
volgend jaar eerder met ondernemers te leggen over wat wel en niet mag tijdens carnaval. 
D66 vindt dat regels nageleefd moeten worden, maar constateert dat tijdens het afgelopen 
carnaval veel strenger werd gecontroleerd dan afgelopen jaren en dat het voor ondernemers 
niet altijd duidelijk is wat wel en niet mag. 

Tijdens de commissievergadering van de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit heeft 
wethouder toegezegd dat er een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden. Desgevraagd zei de 
wethouder meldde de wethouder dat er slechts een paar overtreders geverbaliseerd zijn “en 
dan ging het om ondernemers die bij herhaling in overtreding gingen.” 
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