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D66: Gemeente moet Wyck koesteren
D66 vindt dat de gemeente meer moet doen om het unieke karakter van Wyck te
stimuleren. Wyck heeft nog veel kleine, zelfstandige winkeltjes met een uniek karakter.
Die spelen een belangrijke rol bij het imago van aantrekkelijke koopstad.
De leegstand in met name de Rechtstraat baart D66 zorgen. D66 vindt dat Wyck niet in
een neerwaartse spiraal terecht moet komen. Daarom heeft de fractie vragen gesteld
over de feestverlichting, de bewegwijzering en de onroerend goed-kwalificering van
het gebied.
Zie ook www.d66maastricht.nl
_______________________________________________________________________
D66 wil actievere opstelling gemeente bij Grensmaas
D66 Maastricht volgt al lange tijd kritisch de voorbereiding van de grindwinning,
natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming in het Grensmaasgebied. D66 werkt
hierbij samen met mensen uit Itteren, Borgharen en Boschpoort. Afgelopen maandag
presenteerde het Consortium Grensmaas, die de werken gaat uitvoeren, details over
hun plannen. D66 Maastricht trekt uit de informatie de volgende conclusies:
De uitkomst van de werken is voor iedereen positief. Maar tijdens de uitvoering
krijgen de omwonenden te maken geluid- en stofoverlast. De gemeente Maastricht moet
haar deskundigheid en haar beleidsinstrumenten inzetten om deze overlast zoveel
mogelijk te beperken.
Dat geldt onder andere voor de plaats waar tijdelijke werkwegen tussen Borgharen en
Itteren worden aangelegd. In het bestemmingsplan moet de gemeente aangeven waar
deze wegen moeten komen: zo ver mogelijk van woningen. Tot nu toe ziet de gemeente
het bestemmingsplan niet als een instrument om overlast te voorkomen.
Boschpoort-Noord wordt tijdelijk door hoge geluidwallen tegen het lawaai van de
ontgronding beschermd. D66 heeft hier in het verleden al om gevraagd. Nu gaat het om
de details. Het Consortium moet deze actie afstemmen met de bewoners en de gemeente
moet de bewoners hierin ondersteunen.

Bij hoogwater ligt Itteren geïsoleerd achter haar kaden. Het consortium heeft
aangegeven dat de werken in Itteren pas in 2017 klaar zijn en dat er dan een
verlaging van het Maaspeil bij hoge afvoer van 0,7 m is bereikt. Voor D66 betekent
dit dat het dorp recht heeft op een permanente droge verbinding. Het consortium
heeft beloofd dat de tijdelijke wegen de bestaande wegen ongelijkvloers kruisen. D66
ziet hier net als de bewoners van Itteren, een kans in om een permanent droge
verbinding te krijgen: leg Op de Bos verhoogd aan, zodat het werkverkeer hier
onderdoor kan. D66 vindt dat het Consortium aan de kosten hiervan moet bijdragen,
maar dat de gemeente ook in deze noodzakelijke verbetering moet investeren.
Het consortium wil voor eigen kosten een fietspad over de kade rond het schiereiland
Bosscherveld aanleggen. Dit is een goed begin voor de BBBB-route die de Beatrixhaven
en Borgharen verbindt met Boschpoort en Belvédère, via de stuw bij Borgharen.
Inmiddels heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat ze vanuit een positieve houding over
deze route willen nadenken. D66 Maastricht vindt dat ook de gemeente hieraan moet
bijdragen, bijvoorbeeld door een loop-fietsbrug over het Afvoerkanaal aan te leggen.
De gemeente moet zich richten op het jaar 2010, als het Consortium met Boscherveld
klaar is.
Hartelstein wordt gespaard, maar komt lange tijd middenin een grindplas te liggen.
De Stichting Hartelstein moet haar goede werk kunnen blijven doen. Dat betekent dat
het Consortium moet investeren in een goede verbinding, ook voor klanten van het
kringloopbedrijf. Schade die niet kan worden voorkomen, moet worden gecompenseerd.
Itteren en Borgharen verliezen hun (fiets-) verbinding naar het noorden aan de
westkant van het Julianakanaal. Het consortium en Rijkswaterstaat moeten investeren
in verbetering van de verbinding aan de oostzijde van het kanaal.
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