
 

 

    

  

 

 

1. Stemtent D66: Magisch Maastricht is 

aanwinst 
Bijna driekwart van de 156 deelnemers aan de D66 
Stemtent vindt Magisch Maastricht een aanwinst 

voor de stad. Van de deelnemers aan de Stemtent 

op Plein 1992 en via internet waren 116 mensen het 
eens met de stelling en 40 

oneens.                                             

Degenen die Magisch Maastricht een aanwinst 

vinden, noemen met name de verdeling over de 

stad een goed initiatief en ook de fraaie 
sfeerverlichting. "Zeker een verbetering ten opzichte 

van Winterland, al zijn er nog steeds veel kramen 
op het Vrijthof met spullen die niet op een 

Kerstmarkt thuishoren," vond één van de 
ondervraagden. 

De tegenstanders vinden dat met name de grote 

tent op het Vrijthof het plein ontsiert. 
  

2. D66 bezorgd over ontwikkelingen 

Geusselt 
D66 maakt zich zorgen over het gebrek aan 

ontwikkelingen van het Geusseltgebied. De fractie heeft 

in mei ingestemd met het raadsvoorstel, waarvan de 

doorstart van MVV onderdeel uitmaakte, na de 

toezegging van het College dat de raad in november 

geïnformeerd zou worden over het multifunctioneel 

gebruik van het Geusselt-stadion, de bouw van een 

nieuwe sporthal, het bevorderen van sport en bewegen 

in het Geusseltgebied en andere bouwprojecten, 

waaronder de nieuwbouw van het United World 

College. 
D66 constateert dat het College haar toezegging niet 

heeft waargemaakt. Daarom heeft de fractie 

schriftelijke vragen gesteld waarin de fractie erop 

aandringt om de Raad op korte termijn te informeren 

over de stand van zaken. Fractievoorzitter Bert Jongen: 

"D66 heeft in mei na grote aarzeling ingestemd met het 

raadsvoorstel. Voor ons was en is de ontwikkeling van 
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het Geusseltgebied cruciaal. Dat MVV daardoor een 

doorstart kon maken, is op zich prima. Het lijkt er nu 

op alsof het om de redding van MVV ging en de rest 

daaraan ondergeschikt is. Dat is de omgekeerde 

wereld."   

3. Wet maatschappelijke ondersteuning 
D66 heeft in de raadsvergadering van afgelopen 
dinsdag ingestemd met de nieuwe nota voor de Wet 

op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uit 
de begroting bleek een forse overschrijding van  het 

WMO budget en de verwachting is dat dit komende 
jaren alleen maar zal oplopen. De nieuwe nota is 

opgesteld naar het principe dat de sterkste 

schouders de zwaarste lasten dragen en er een 
volwaardig voorzieningenniveau is voor zorg en 

hulpbehoevenden die de voorzieningen zelf niet 
kunnen financieren. De WMO wordt soberder, maar 

de Maastrichtse Maat waarmee we meer doen dan 

het Rijk vraagt, blijft gehandhaafd. Zo wordt het 
Vervoer op maat geherindiceerd, maar alleen bij 

mensen die geen hulpmiddel nodig hebben. Ook 
komt er een vangnet – de hardheidsclausule-  waar 

mensen die in de problemen komen door de 
aanpassing een beroep op kunnen doen.  

4. D66 Limburg kiest voor verjonging 
Nadat in september al Maastrichtenaar Hans van 
Wageningen werd gekozen als lijsstrekker voor de 

Provinciale Statenverkiezingen namens D66 is nu de 
volledige lijst vastgesteld. Met deze lijst kiest D66 in 

Limburg duidelijk voor verjonging terwijl ook ervaring 

behouden wordt. Op plek drie staat de in Posterholt 
geboren Maastrichtenaar Jos Frenken. Met zijn 23 jaar 

is hij de stem van jong Limburg.  Als Masterstudent 
staats- en bestuursrecht brengt hij waardevolle kennis 

in de discussie over kerntaken.   Op plek 4 staat de 44-

jarige Marnix Muurmans uit Valkenburg. Hier is hij 
momenteel namens D66 actief als lid van de 

steunfractie en bestuurslid Maastricht-Heuvelland. Ook 
Marieke Zijp uit Roermond (plek 5) is met haar 25 jaar 

een fris geluid in de Provinciale Staten.  Maar D66 
Limburg kiest ook voor de ervaring van zittend statenlid 

Paul Wessels (64) uit Gennep, hij staat op plek 2.  Met 

deze lijst heeft D66 een goede mix van vernieuwing en 
ervaring.  

Voor de volledige lijst kunt u terecht op: www.thijs-
mulder.nl  

 

5. Burgerinitiatief Recessenplein: 

standpunt D66 
In het Buurtontwikkelingsplan Malberg uit 2003 is 
opgenomen dat het Recessenplein en het 

Vendelplein -ook wel kwadranten genoemd- tot drie 
groene longen behoren. Hiertoe wordt een deel van 

http://www.thijs-mulder.nl/
http://www.thijs-mulder.nl/


het Recessenplein bebouwd. De bewoners van het 

plein zijn het niet met deze keuze eens. Zij hebben 

een Burgerinitiatief ingediend waarin het voorstel is 
om het Recessenplein onbebouwd te laten. 

D66 heeft met de andere coalitiepartijen onderzocht 
of er binnen de kaders van het 

Buurtontwikkelingsplan Malberg alternatieven 

mogelijk waren waarin het Recessenplein 
onbebouwd zou blijven. Ook het door de bewoners 

aangedragen alternatief is onderzocht. Een unieke 
aanpak. Nog niet eerder hebben politieke partijen zo 

bij elkaar gezeten om een onderwerp te 
onderzoeken en een oplossing te vinden.  

In de raadsvergadering van 14 december 2010 is 

het Burgerinitiatief Recessenplein behandeld. 
Raadslid Richard Schoffeleers verwoordde het 

gevoel van de bewoners met de uitspraak “De 
polletiek luuster neet naor us en deit mer get!’.  

In zijn bijdrage gaf Richard aan dat echter alle 

alternatieven – dus ook het alternatief van de 
bewoners-  serieus zijn onderzocht. Het voorstel van 

het college van burgemeester en wethouders is de 
beste oplossing. Dit voorstel past namelijk in de 

kaders gesteld op grond van het 
Buurtontwikkelingsplan (toevoegen groene long en 

bieden van diverse woonmilieus voor de bewoners 

van Malberg zelf) en de beleidsnota “Stedelijke 
programmering: programma wonen 2010-2019” 

(toevoegen kwalitatief goeie woningen).  

De hele bijdrage van Richard is hier na te lezen. 

6. Voortgangsrapportage De Karosseer 
In de raadsvergadering van 14 december 2010 was 
eveneens aan de orde de Voortgangsrapportage 

inzake De Karosseer (sanering Vinkenslag). Op dit 
project zit momenteel een tekort van een kleine 

negen miljoen Euro. 

Raadslid Richard schoffeleers constateerde dat dit 
project drie lessen bevat voor toekomstige 

projecten: 
Laat het niet zo uit te klauwen lopen.  

Geef bij grote projecten geen blanco check af.  
Ben realist als gaat om stellen van eisen.  

Daarnaast wist Richard van wethouder Costongs de 

toezegging te krijgen dat de wethouder uiterlijk in 
februari 2011 met voorstellen komt inzake een 

herziening van het bestemmingsplan voor de 
Karosseer.  

http://d66maastricht.nl/page/downloads/RecessenpleinRaadsbijdrage141210.pdf


In juni 2009 hebben de ondernemers op De 

Karosseer namelijk gevraagd om een verruiming 

van het bestemmingsplan zodat zij er ook andere 
bedrijfsactiviteiten kunnen uitoefenen dan welke 

nu zijn toegestaan. Zij wachten nog steeds op 
antwoord. Richard: “We leven in een periode dat 

elke behouden baan er één is en elk 

bedrijfsfaillissement er één teveel. Dan valt het feit 
dat de gemeente al meer dan anderhalf jaar nodig 

heeft om tot een standpunt te komen, niet aan 
burgers en ondernemers uit te leggen.” 

De hele bijdrage van Richard is hier na te lezen. 

  

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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