Nieuwsbrief 8 februari 2009
Jaargang 10, nummer 2
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op
www.d66maastricht.nl
In deze editie:

1.
2.
3.
4.

Stemtent D66: Tweederde tegen grootschalige gemeente
D66 tegen bouwplannen Molenweg
Manjefiek Malberg niet voor iedereen toegankelijk
Gemeente ‘vergeet’ eigen beleid te voeren

Stemtent D66 : Tweederde tegen grootschalige gemeente

Tweederde van de deelnemers aan de Stemtent D66 voelt niets voor één grote ZuidLimburgse gemeente. Afgelopen zaterdag brachten 172 mensen op Plein 1992 en via de
website hun stem uit op de stelling: “Zuid-Limburg één gemeente.
De tegenstemmers vinden een dergelijke gemeente veel te groot. Veel mensen kunnen zich
wel voorstellen dat het aantal van 19 Zuid-Limburgse gemeenten wordt teruggebracht.
Gemeentes moeten een menselijke maat behouden, vinden stemmers. Verder werd opgemerkt
dat het platteland andere belangen heeft dan de stad. Ook werd gewezen op de
cultuurverschillen. Eén deelnemer gaf te kennen: “Ik heb zelf een herindeling meegemaakt.
Dat heeft niet opgeleverd wat verwacht werd.”
De ruim dertig procent voorstemmers vinden één grote gemeente noodzakelijk omdat het dan
veel gemakkelijker is om dingen te organiseren. “En kortzichtigheid krijgt minder kans,”
stelde één van de deelnemers.
D66 tegen bouwplannen Molenweg

D66 Maastricht vindt dat de Molenweg de harde stadsgrens van de bebouwing is. De
democraten vinden dat Maastricht een compacte stad in een wijds landschap moet blijven.
D66 is dan ook tegen mogelijke nieuwe bestemming van de Zonnehof in Amby.
D66 vindt dat de gemeente echter de rechten van de eigenaar moet respecteren. Als de
ondernemer invulling geeft aan huidige invulling op recreatief gebied, zal de fractie zich daar
niet tegen verzetten. “De gemeente moet als overheid betrouwbaar zijn. Daar tornen wij niet
aan,” aldus D66-fractievoorzitter Mieke Damsma.
Een mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan om zorgwoningen mogelijk te maken is
een stap te ver. “Dat is een te grote inbreuk op onze uitgangspunten die we al jarenlang
hanteren. Daar werken we niet aan mee,” stelt Mieke Damsma.
Manjefiek Malberg niet voor iedereen toegankelijk
Het nieuwe gebouw Manjefiek Malberg is niet voor iedereen toegankelijk en is voor mensen
met een handicap onveilig. D66 constateert dat mensen in een rolstoel of die gebruik maken
van een rollator maar in beperkte mate gebruik mogen maken van de lift. Bovendien zijn de

vluchtmogelijkheden voor mensen met een handicap in geval van een calamiteit,
onvoldoende.
D66-fractielid Guido Mertens heeft inmiddels vragen gesteld aan de wethouder.
Gemeente ‘vergeet’ eigen beleid uit te voeren
De gemeente Maastricht ‘vergeet’ haar eigen beleid uit te voeren. Tot die conclusie komt
D66-raadslid Bert Jongen naar aanleiding van de antwoorden van het College op zijn
schriftelijke vragen over de nieuwe huisstijl van de gemeente Maastricht.
“Geografische ligging is geen criterium om iemand een opdracht te gunnen ook al willen wij
a;s gemeente de creatieve industrie in de regio stimuleren. Wij zijn echter van mening dat die
stimulansen op een andere wijze kunnen worden gerealiseerd of gestimuleerd dan via het
aanbestedingsbeleid. Bij het maken van de definitieve keuze hebben deze overwegingen
uiteindelijk gezorgd voor een respectvolle afweging waarbij aan het stimuleren van de
creatieve industrie in de regio geen voorkeur is verleend,”stelt wethouder Jean Jacobs in zijn
antwoorden.
Bert Jongen vindt het opmerkelijk dat geen enkel Limburgs bureau aan de offerteronde mocht
deelnemen. “Kennelijk heeft het College geen vertrouwen in de kwaliteiten van Limburgse
ontwerpbureaus. Ik heb dat vertrouwen wel. Wat ligt nou meer voor de hand om de creatieve
industrie te bevorderen dan de bureaus uit de regio een kans te geven?”
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