
1. Actieprogramma 
Student en Stad vastgesteld

In de raad van 17 december 2013 is het actieprogramma 
‘Student en Stad’ vastgesteld. Raadslid Richard Schoffeleers 
benadrukte in zijn bijdrage het belang van de Universiteit 
Maastricht en Zuyd Hogeschool. Tevens benadrukte hij het 
belang van de studenten voor de stad. D66 loopt echter niet weg 
voor de reële problemen. Dit ter behoud en versterking van het 
draagvlak.

Schoffeleers: “Voor D66 Maastricht staat voorop dat Maastricht 
een stad moet zijn waar bewoners en studenten goed 
samenleven met begrip en respect voor elkaar. Wij erkennen dan
ook de noodzaak om een nieuwe weg in te slaan als het gaat om 
studentenhuisvesting. In het bijzonder voor de studenten die 
slechts een korte periode in de stad verblijven. Daarnaast is het 
bijzonder wenselijk om te stimuleren dat er alternatieven komen 
voor de huisfeesten. Het legt een onwenselijke druk op een 
buurt. Daarnaast zit niemand te wachten op ongelukken.” Verder 
benadrukte Schoffeleers dat Maastricht een stad moet zijn waar 
de Universiteit en de Hogeschool stevig verankerd zijn. 
Schoffeleers: “Naast de voorliggende acties is een mogelijkheid 
om studenten nog meer dan nu uit te dagen. Uit te dagen 
onderzoek te doen en oplossingen te vinden voor problemen en 
vraagstukken die in de stad spelen.”

Tot slot onderschreef Schoffeleers de hartenkreet van de 
verschillende studentenverenigingen en individuele studenten 
“graag willen wij na onze studie hier blijven. Echter er zijn geen 
banen”. Schoffeleers: “Het besef is dat niet iedereen hier kan of 
wil blijven. Verder schept de gemeente geen banen. Hooguit 
kunnen we de omstandigheden creëren waardoor bedrijven en 
banen kunnen ontstaan. College, welke acties ben u bereid 
hiertoe uit te zetten en op welke termijn mogen wij hierin 
terugkoppeling van u verwachten? Wij zijn benieuwd naar hoe 
acties uitpakken en benieuwd naar het vervolg daarop. Zo nodig 
zullen wij echter ook zelf met voorstellen komen.”

De gehele bijdrage van Richard Schoffeleers kunt u hier vinden.

2. Meer aandacht voor 
klantvriendelijkheid
 
Het College heeft na vragen van D66 concrete voorstellen 
gedaan om de klantgerichtheid te verbeteren. D66-
fractievoorzitter Bert Jongen had hierom gevraagd omdat de 
afhandeling van brieven en e-mails in sommige gevallen niet 
binnen de gestelde norm wordt gehaald.

Volgend jaar worden cursussen georganiseerd om de 
klantgerichtheid te verbeteren en komt er ook onderzoek naar de 
klantvriendelijkheid.
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3. D66 stelt vragen over hekken 
Theresiapad

Maandag 2 december heeft raadslid Guido Mertens vragen aan 
de wethouder gesteld over de onlangs geplaatste hekken op het 
fietsbruggetje Theresiapad (Jekerdal - Biesland). Omwonenden 
en buurtplatform klagen over de overlast van scooters en 
brommers. De gemeente heeft er hekken neergezet zodat 
fietsers moeten afstappen. Mensen met een rolstoel of een 
bakfiets komen er niet meer doorheen en moeten ver omrijden.” 

Voor D66 staat de procedure nu voorop. De democraten vragen 
zich af of alle belangengroepen gehoord zijn. Guido Mertens 
heeft het college opgeroepen om opnieuw naar de situatie te 
kijken, nadat ze hebben gesproken met alle belangengroepen.

4. De beste wensen!
 
Nog even en 2013 zit er al weer op. De fractie van D66 wenst u 
daarom alvast prettige Kerstdagen en een sprankelend 2014 toe!

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op

www.d66maastricht.nl
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