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1. Sporthal de Geusselt
Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad besloten dat het nieuwe zwembad en de nieuwe
sporthal bij de Geusselt niet gecombineerd worden. Dat is heel vreemd. Want in 2006 en 2007
heeft de raad zich ondubbelzinnig uitgesproken voor een combinatie. Het College kreeg de
opdracht dat verder uit te werken.
Het College heeft een andere optie verder uitgewerkt. Er is op zich niks tegen als het college
ook andere mogelijkheden onderzoekt. Maar je mag van een college verwachten dat zij ook
de opdracht van de raad uitvoert. En dat heeft het college niet gedaan. Daarmee wordt de
lokale democratie ernstig op de proef gesteld.
De keuze om de sporthal en het zwembad apart te bouwen, is slecht onderbouwd. Een
gecombineerd gebouw heeft veel voordelen: het vergt minder ruimte dan twee aparte
gebouwen, door het combineren kun je besparen op de onderhoudskosten en
personeelskosten, het is ook qua energie duurzamer. Maar een objectieve vergelijking tussen
één gecombineerd gebouw of twee aparte gebouwen werd niet gemaakt. Sterker nog: volgens
het college is de exploitatie van twee gebouwen goedkoper dan één gecombineerd gebouw.
De coalitiepartners GroenLinks en de PvdA waren vorige week terecht uiterst kritisch over
het collegevoorstel. Van die kritiek was afgelopen dinsdag niets meer over. De PvdA
verklaarde haar ommezwaai omdat het college ‘sociale tarieven’ toezegde. Wat dat precies
inhoudt, weet niemand. Afgezien daarvan was het niks nieuws want al in 2006 en 2007 stelde
de raad vast dat de sportvoorzieningen betaalbaar moeten zijn. En reeds gedane toezegging
werd door de PvdA omhelst als een reddingsboei om hun standpunt te rechtvaardigen.
Het is een dieptepunt dat een gemeenteraad een opdracht aan het college geeft, de wethouder
die opdracht negeert, een slecht alternatief presenteert als zijn daadkrachtige oplossing en de
coalitiepartijen vervolgens hun eigen opdracht naar de prullenbak verwijzen.

2. Afdeling Maastricht in de Top 5 snelst groeiende afdeling van D66!
Op het voorjaarscongres van D66 op 19 april j.l. in Rotterdam werd door de Partij voorzitter
Ingrid van Engelshoven bekend gemaakt dat de afdeling Maastricht bij de top 5 van snelst
groeiende afdelingen van D66 behoord. T.o.v. 2007 is het ledenaantal in 2008 met maar liefst
13% gestegen en staat Maastricht daarmee op een gedeelde 2e plaats. Opvallend is dat de 5
genoemde steden geen Randstedelijke gemeenten zijn.
Top 5:

Zwolle
Alkmaar
Maastricht
Nijmegen
Helmond

16%
13%
13%
12%
11%

De vertegenwoordiging van de afdeling Maastricht op het congres waren aangenaam verrast
met deze geweldige score. Tijdens het congres werd nogmaals de afdeling Maastricht
geroemd vanwege de titel die de pers in 2007 gaf: “beste fractie van de gemeenteraad”, met
een cijfer 9.
3. Stemtent
Zaterdag 3 mei houdt D66 Maastricht haar maandelijkse Stemtent. Op plein 1992 zal
D66 de meningen van Maastrichtenaren peilen over het eventuele vertrek van ENCI. De
stelling waarop mensen kunnen reageren is: “Joop van den Ende heeft meerwaarde.”
De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00 en 16.00. Mensen die niet in de
gelegenheid zijn om langs te komen kunnen hun mening geven via www.d66maastricht.nl.
Overigens kunnen bezoekers aan De Stemtent ook andere zaken die ze op het gebied van
lokale of landelijke politiek aan de orde willen stellen, onder de aandacht brengen.
4. uitnodiging Open dag ENCI
“Mee met de vaart der volkeren of terug naar het stenen tijdperk?”
Beste leden van D66 en andere belangstellenden,
Het thema ENCI is, na de recente motie van CDA/PvdA/PNL in de Provinciale Staten om de
winning van kalksteen toe te staan tot 2015, actueler dan ooit. Het is dus de hoogste tijd om
als partij ter plaatse eens poolshoogte te gaan nemen.
Het bestuur van D66 afdeling Maastricht e.o. nodigt u dan ook graag uit om deel te nemen aan
de open dag van ENCI op zaterdag 17 mei a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.
Van tevoren verzamelen bij de ingang van Cultuurhuis AINSI om 14.00 uur (route: volg
vanaf de J.F. Kennedybrug de borden “ENCI”).
U wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk familie en vrienden mee te nemen.
Na afloop zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een drankje (voor eigen rekening)
nog even na te praten, en wel bij café “De Pieter”, Sint Pieterstraat 22 te Maastricht.
Graag tot ziens op 17 mei!
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