
1. Tram naar Hasselt

Afgelopen dinsdag heeft D66 ingestemd met het bestemmingplan
over de tram. Op dit moment is de verbinding met Hasselt de 
slechtste in vergelijking met de steden Heerlen, Sittard, Aken en 
Luik. Naar Aken en Luik is er een autosnelweg en vanaf 2017 
komt er ook een sneltrein naar Aken.

Voor D66 is relevant dat de reiziger zo dicht mogelijk bij het 
economisch centrum wil uitstappen: het liefst op de Markt. Het 
Markttracé is al afgevallen in de besluitvorming. In dat geval is 
het tracé over de Maasboulevard / Wilheminabrug het beste. Het 
voorstel van de tram komt voort uit het Spartacusplan uit België. 
Een plan met een netwerk van trams. Gaat deze tramlijn niet 
door, dan komt er niks. Dus ook geen trein. Het is dus kiezen uit 
een tramlijn of niks. Dan is D66 voor de tramverbinding.

Als de lijn een onrendabele lijn blijkt te zijn is dat niet een 
probleem voor Maastricht, want de Belgische exploitant zal de 
verliezen voor zijn rekening nemen. Raadslid Guido Mertens: “dat
de Belgen het exploitatietekort voor hun rekening nemen, zien wij
als een cadeautje. Dus wij zijn groot voorstander van deze tram.”

2. Sporthal de Geusselt, D66 tekent 
voor een hoger ambitieniveau

Tijdens de raadsvergadering van februari is het Plan van Eisen 
voor de nieuwe sporthal Geusselt besproken. Hier bleek dat de 
sporthal wordt gebouwd voor 40 jaar. Helaas bleek ook dat de 
gemeente er van uit gaat dat er van de bewegende 
Maastrichtenaren geen groot ambitieniveau te verwachten valt. 
Het plan van eisen stelt dat “er redelijkerwijs te verwachten valt 
dat de verenigingen geen topsportniveau zullen halen (p. 23)”. 
Op de tekentafel worden hiermee alle ambities voor groei en 
topsport al geblokkeerd.

D66 Maastricht vindt dat juist deze nieuwbouw een kans bied 
voor de toekomst en ziet dat een kleine aanpassing in het plan, 
groei mogelijk maakt. Raadslid Franca Eurlings heeft bij de 
wethouder afgedwongen dat de wethouder blijft zoeken naar 
meer mogelijkheden voor groei naar de toekomst in overleg met 
de gebruikers.

3. Motie openingstijden buitenbad 
Geusselt

Afgelopen zomer kreeg D66 vaker te horen dat de openingstijden
van het Geusselt buitenbad onduidelijk waren. Ook was er 
onbegrip over de openingstijden. Het buitenbad sloot eerder dan 
de buitenbaden in de omgeving. Als het buitenbad bij goed weer 
langer open bleef, werd dit pas een kwartier voor de sluitingstijd 
bekend gemaakt. 

D66 vindt dat meer duidelijkheid over de openingstijden van het 
buitenbad moet komen. Als het buitenbad langer open blijft bij 
goed weer – iets wat D66 toejuicht – moet dit ook eerder duidelijk
zijn. Daarom heeft raadslid Franca Eurlings een motie ingediend 
die vraagt het buitenbad bij goed weer langer open te stellen en 
minimaal 24 uur van te voren op de site te melden tot hoe laat 
het buitenbad de volgende dag open is. De wethouder heeft 
aangegeven de communicatie over de openingstijden te willen 
verbeteren.
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4. Motie vakleerkracht sport in het 
basisonderwijs
 
Sport en beweging is een levensstijl. Juist om deze levensstijl 
aan iedereen mee te kunnen geven is het belangrijk dat de 
kinderen op het basisonderwijs een goede basis voor sport en 
beweging krijgen en leren dat sporten leuk is. Nu is er een 
gebrek aan (gekwalificeerde) sportleerkrachten in het 
basisonderwijs. Bij de gemeente werken er 
bewegingsfunctionarissen sport, deze zouden ingezet kunnen 
worden in het basisonderwijs. Raadslid Franca Eurlings heeft 
daarom namens D66 een motie ingediend met de vraag aan de 
wethouder om met voorstellen te komen om het 
bewegingsonderwijs (als de sport vakleerkracht in het 
basisonderwijs) verder te verbeteren. De wethouder heeft de 
motie overgenomen, wat betekent dat er binnenkort verbetering 
te verwachten is! 

5. Dromen. Durven. Doen.

De 3 D`s, oftewel: 1. Het Beleidsplan Jeugdwet, 2. Het 
Beleidskader WMO 2015, en 3. Het Beleidskader Participatiewet.
De kaders voor de nieuwe wetten in het sociale domein zijn 
tijdens de raadsvergadering van februari vastgesteld. Waar de 
wetten in Den Haag nog worden bijgesteld, zijn we in Maastricht 
al goed op weg de veranderingen in kaders te gieten, als opmaak
naar de concrete plannen. Kaders zijn nog algemeen en beiden 
nog veel mogelijkheden voor een concrete uitwerking, die later in 
2014 te verwachten is. D66 let er vooral op dat de cliënt centraal 
staat: de cliënt de zorg kan bepalen, de manier waarop en 
mogelijke hiaten in het systeem aangedragen door de cliënt nog 
aangepast kunnen worden.

6. Integriteitsbeleid Maastricht 
aangescherpt
 
D66 Maastricht heeft ervoor gezorgd dat het integriteitsbeleid in 
Maastricht wordt aangescherpt. Naar aanleiding van het 
Rekenkamerrapport “Meer dan loze woorden” heeft D66-
fractievoorzitter Bert Jongen twee amendementen ingediend die 
door een ruime meerderheid van de gemeenteraad werden 
ondersteund. 

Het eerste amendement regelt dat als er door een onafhankelijk 
bureau een onderzoek naar een mogelijke integriteitsschending 
van een raadslid of burgerraadslid plaatsvindt de conclusies en 
aanbevelingen in een openbare vergadering door de 
gemeenteraad worden besproken. Dat was tot nu toe niet het 
geval.

In het tweede amendement worden raadsleden gestimuleerd om 
een advies te krijgen over integriteit. Wettelijk kan dat niet worden
afgedwongen. Maar D66 vindt het eigenlijk een 
vanzelfsprekendheid en daar was een ruime meerderheid van de
gemeenteraad het met eens.

>>>



7. Stemtent: “Sint Pieter is een 
schone en veilige buurt”
 
Op zaterdag 22 februari gaat onze Stemtent de wijk in. Ditmaal is
de Stemtent te vinden in Sint Pieter bij het winkelcentrum aan de 
Glacisweg met de stelling: “Sint Pieter is een schone en veilige 
buurt”. 

Hoe prettig is het om te wonen in Sint Pieter? Ervaart u 
onveiligheid in uw buurt en zo ja, waardoor? Is de wijkagent wel 
voldoende aanwezig en aanspreekbaar? Hoe is het met de 
drugsoverlast? Of is er eigenlijk geen probleem qua veiligheid in 
Sint Pieter? D66 hoort het graag van u!

Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 
12.00 en 16.00 uur bij de Stemtent bij het winkelcentrum aan de 
Glacisweg. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch uw stem
uit willen brengen, dan kunt u terecht op onze website.

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

kijk op www.maastricht.d66.nl
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