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D66 zorgt voor convenant Itteren en Borgharen
Dankzij D66 Maastricht heeft wethouder Winants toegezegd dat er een convenant wordt
gesloten met het consortium grintwinners om de overlast voor de dorpskernen Itteren en
Borgharen zoveel mogelijk te beperken. Wethouder Kuiper had al eind negentiger jaren een
dergelijk convenant toegezegd. Maar dat is er nooit gekomen. D66 Maastricht vreesde dat de
belangen van de bewoners van Itteren en Borgharen in het gedrang zouden komen als de
gemeenteraad nu zonder meer zou instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan.
Door de toezegging van de wethouder dat er alsnog een convenant komt, zijn de belangen
echter beter gewaarborgd.
D66 onderschrijft Slavante-akkoord oppositiepartijen
D66 heeft het zogeheten Slavante-akkoord onderschreven waarin de oppositiepartijen VVD,
Seniorenpartij Maastricht, Stadsbelangen Mestreech en D66 afspraken hebben gemaakt om
voortaan nauwer samen te werken. Eén van de afspraken is dat de fractievoorzitters van deze
vier partijen regelmatig bij elkaar komen om het gemeentelijke beleid te evalueren.
Op initiatief van Bert Jongen komt er binnenkort ook een schaduwcollege. Daarbij zullen de
fractievoorzitters ieder één bepaalde wethouder en diens portefeuillehouder nauwlettend
volgen. Het grote voordeel daarvan is dat door de samenwerking het werk beter verdeeld kan
worden. Overigens blijven de verschillende partijen ieder vanuit hun eigen politieke
overtuiging werken. Het is eenheid in verscheidenheid.
College neemt niet-ingediende motie Vijverdal over
De partners in het Slavante-akkoord konden meteen een eerste succes boeken. In onderling
overleg werd een motie ingediend met als doel om het zwembad Vijverdal tenminste tot 1
januari open te houden. Tot dat moment heeft het College voldoende tijd om uitgewerkte
voorstellen aan de raad voor te leggen. De PvdA had ook een motie van gelijke strekking. Die
motie ging uit van drie maanden verlenging van het openhouden van Vijverdal.
Nog voordat de motie echter werd ingediend, liet wethouder Winants weten dat er
overeenstemming was bereikt met Vijverdal en de niet-ingediende motie van de oppositie was
overgenomen.
D66 tegen lastenverzwaring inwoners
D66 is tegen de plannen van de coalitie om de lasten voor de inwoners van Maastricht te
verzwaren. De coalitie wil de kwijtschelding voor minima van de afvalstoffenheffing
namelijk vanaf 2007 niet meer uit de algemene middelen betalen. Het idee is om die
kwijtschelding te verrekenen met de afvalstoffenheffing van andere gebruikers. Dat zou een
verhoging van 30-40 euro per jaar gaan kosten.
D66 vindt een dergelijke maatregel onjuist omdat het haaks staat op het beleid dat erop
gericht is om goede afvalscheiding financieel te belonen. Bovendien: waar leg je de grens? Nu

gaat het om het toepassen van het solidariteitsprincipe op het gebied van afval. Maar hetzelfde
principe kun je loslaten op een bibliotheekpas (hogere inkomens betalen de gratis pas voor
minima) of zwemkaartjes (tekort Vijverval wordt betaald door de zwemmers in Heer of De
Dousberg). Dat ziet D66 niet zitten.
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