
1. Presentatie cahier Maastricht, 
aantrekkelijke woonstad
D66-raadslid Richard Schoffeleers heeft maandag 24 oktober jl. namens 
de  D66-fractie  de  eerste  exemplaren  van  het  cahier  “Maastricht, 
aantrekkelijke woonstad” aangeboden aan de wethouders Van Grootheest 
(GroenLinks, ruimtelijke ordening) en Costongs (PvdA, wonen).

In 2030 moet Maastricht een aantrekkelijke woonstad zijn. Daartoe moet 
worden  ingezet  op  het  verder  ontwikkelen  van  de  woonmilieus  “de 
levendige stad”,  “stads wonen”  en “de rustige stad”.  D66 zet  in op het 
behoud van de huidige bevolkingsomvang in 2030. Hierop moet worden 
ingezet omwille van het behoud van voorzieningen en om te voorkomen 
dat buurten door leegstand verloederen.

Een belangrijke maatregel om tot dit doel te komen is een integraal beleid 
op  het  gebied  van  jongerenhuisvesting.  “Het  is  onze  ambitie  om  elke 
jongere (werkende en studerende), die in Maastricht wil wonen een plek te 
bieden. Er moeten daarom voldoende en kwalitatief goede woningen voor 
jongeren worden gerealiseerd”, aldus raadslid Richard Schoffeleers.
Andere  maatregelen  zijn:  herontwikkeling  van  bestaande  gebouwen  in 
plaats  van  nieuwbouw,  een  sloopfonds  om  afbraak  van  onbruikbare 
gebouwen mogelijk te maken, nieuwbouw duurzaam en in de bestaande 
stad,  splitsing onder  voorwaarden, verdunnen woonbebouwing, inspelen 
op  de  vraag,  stimuleren  experimenteel  bouwen  en  herziening 
toewijzingsstelsel.

Het cahier is hier te downloaden via de website van D66 Maastricht.

2. Inspraakavond RMP
In februari 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de aanlanding van de 
Noorderbrug aan de westzijde te verleggen. Bij dit grote project is tot op 
heden alleen een schriftelijk  inspraak mogelijk  geweest.  D66 is er altijd  
voorstander  van  geweest  dat  ook  mondelinge  inspraak  mogelijk  is. 
Afgelopen  commissievergadering  van  Stadsontwikkeling  is  het  raadslid 
Guido Mertens gelukt, om alsnog een inspraakavond bij het college van 
Burgemeester en Wethouders af te dwingen. Deze avond zal plaatsvinden 
op maandag 31 oktober a.s. in het informatiecentrum Belvédère, op de 
laatste dag van de inspraaktermijn.

3. Congres Jonge Democraten
in Maastricht
Van vrijdag  28  oktober  t/m  zondag  30  oktober  vindt  in  Maastricht  het 
landelijk congres van de Jonge Democraten plaats. 

Meer informatie hierover is te vinden op de speciale website.

4. Buurtbudgetten:
kwestie van vertrouwen
Onlangs laaide in de gemeenteraad van Maastricht de discussie weer op 
over de besteding van buurtbudgetten. Daarbij werd de indruk gewekt dat  
buurtraden naar eigen goeddunken ons aller (belasting) geld besteden of 
zelfs  verkwanselen.  Het  gierzwaluwproject  in  het  Kommelkwartier  wordt 
als voorbeeld van een uit de hand gelopen besteding benoemd.

Buurten kunnen niet zomaar het toegekende buurtbudget aan willekeurige 
zaken  besteden.  In  een  verordening  zijn  de  spelregels  en  criteria 
vastgelegd waaraan een besteding dient te voldoen. Wat ons betreft is de 
verordening duidelijk en werkt het in de praktijk goed.

Als reactie op de negatieve berichtgeving in de lokale media, schreven 
fractievoorzitter Bert Jongen en raadslid Guido Mertens een opiniestuk. De 
tekst van het opiniestuk kunt u hier nalezen.
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