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Maastricht krijgt € 458.600,00 voor sociale energiebesparing
Het ministerie van VROM heeft de gemeente Maastricht € 458.600,00 toegekend om
mensen met een laag inkomen te helpen met energiebesparing. Van dit geld zullen
spaarlampen, radiatorfolie, tochtwering en buisisolatie worden aangelegd. Daarmee
kunnen mensen € 60 tot € 120 per jaar besparen op hun energierekening. Daarmee wordt
een voorstel van D66 Maastricht gerealiseerd.
Voor D66 raadslid Hans van Wageningen – in het dagelijks leven adviseur
milieumanagement - is het bijzonder bevredigend dat hij zijn deskundigheid op deze
manier kan gebruiken voor zijn werk in de gemeenteraad. Van Wageningen drong in de
raadscommissie voor economische en sociale zaken aan op een sociaal
energiebesparingsproject. Later zette hij de gemeente op het spoor van de
subsidieregeling van VROM. Wethouder Costongs van sociale zaken pikte dit idee
voortvarend op.
Daarmee was het nog niet zeker dat het geld ook inderdaad zou binnenkomen. Ieder
jaar zijn er tientallen gemeenten die een beroep op de subsidieregeling doen. Dit
jaar werden maar acht projectplannen goedgekeurd, waaronder die van de gemeente
Maastricht. Maastricht kreeg van alle gemeenten het hoogste bedrag.
De energiebesparende voorzieningen worden aangelegd door mensen die tijdelijk zonder
werk zitten. Voor hen is het dus een goede kans om hun ervaring op te frissen zodat
ze weer meer kans maken op een baan, bijvoorbeeld in de installatiebranche. In het
project worden dus drie vliegen in één klap geslagen: steun voor mensen met een
laag inkomen, energiebesparing en werkgelegenheid. Van Wageningen denkt dat juist
deze ijzersterke combinatie VROM heeft doen besluiten om het Maastrichtse plan te
steunen.
Alle mensen in Maastricht met een inkomen tot 105% van het bijstandsniveau, komen
voor de energiebesparende voorzieningen in aanmerking. Het project zal starten in
het voorjaar van 2006 en doorlopen tot eind 2007.
Meer informatie over de subsidieregeling van VROM op www.minvrom.nl/TELI. en
www.senternovem.nl/ubr/energiebesparing_huishoudens_lagere_inkomens.
Nadere informatie: Hans van Wageningen 043 3520730 (privé), 043 3566244 (werk);
hvwageningen@yahoo.com
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D66 Maastricht wil van de armoedeval af
Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering komen méér in méér in de problemen
doordat hun vaste lasten sneller stijgen dan hun inkomen. D66 Maastricht is op zoek
naar ideeën om deze mensen extra steun te geven. Het zoeken is vooral naar
maatregelen die de armoedeval niet nog verder open zetten.
De armoedeval ontstaat doordat mensen met een laag inkomen allerlei voorzieningen
kwijtraken, zodra ze zichzelf verbeteren. Voor mensen met een bijstandsuitkering is
het bijvoorbeeld financieel niet zo aantrekkelijk om een parttime baan te nemen,
omdat ze bijna alles wat ze aan eigen inkomen winnen, weer aan uitkering en
extraatjes moeten inleveren.
D66 Maastricht heeft bijvoorbeeld gepleit voor “sociale energiebesparing” waarbij
mensen geen geld krijgen, maar energiebesparende voorzieningen. Die blijven voor een
besparing zorgen, ook als je betaald werk vindt.
Binnenkort krijgt de gemeente enkele honderdduizenden euro extra ter beschikking om
de hoge energierekening van mensen met een laag inkomen te compenseren. Dit geld
moet worden verdeeld via de bijzondere bijstand. D66 Maastricht wil graag ideeën
horen over hoe dit geld goed kan worden besteed.
Ideeën zijn welkom via de volgende wegen: info@d66maastricht.nl
telefonisch via D66 gemeenteraadslid Hans van Wageningen (043) 352 07 30
(avonduren)
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Ruimte om te ondernemen in Malpertuis
Mieke Damsma en Hans van Wageningen hebben namens D66 Maastricht erop
aangedrongen dat succesvolle ondernemers ook in het vernieuwde Malpertuis weer een
plaats krijgen. Wethouder Wim Hazeu heeft in de commissievergadering toegezegd dat er
na de aanpak van de buurt weer een verkleind buurtwinkelcentrum terugkomt.
De ondernemers van het Winkelcentrum Malpertuis willen hun zaak graag voortzetten.
Ze verlangen van de gemeente dat er bij de aanpak van hun buurt ruimte wordt geboden
om succesvol te blijven ondernemen. Zo bleek uit een hartstochtelijke bijdrage van
de ondernemers aan de commissies voor economische zaken en voor stadsontwikkeling
van afgelopen dinsdag. D66 Maastricht was bijzonder blij met het signaal dat er elan
zit in ondernemend Malpertuis.
>>>

Volgens D66 kan er door flexibel bouwen méér worden bereikt. Bouw zó dat er ruimtes
komen die geschikt zijn voor winkels, kapperszaken en horeca, maar ook voor andere
functies zoals kinderopvang of woningen. Op die manier blijft het buurtwinkelcentrum
altijd goed bezet.
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