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D66 vindt dat het College de ambitie van het
Belvedèreproject moet bijstellen met het oog op de
economische ontwikkelingen. Bestaande bedrijven
kunnen
op
Bosscherveld
blijven en
kunnen investeren in hun toekomst, stellen de
Democraten.
Volgens D66 moet de gemeente keuzes maken om
de begroting sluitend te krijgen. Wél investeren in
Belvedèreprojecten rondom het centrum, waaronder
de Timmerfabriek en een nieuwe aanlanding van
de Noorderbrug. Dus niet de huidige bedrijven in het
Bosscherveld vervangen door kantoren en
appartementen.
Fractievoorzitter Bert Jongen: "De gemeente kan
niet alles tegelijk. Je kunt beter keuzes maken dan
allerlei projecten in de lucht houden. Ik zie het als
een groot voordeel voor Maastricht als de
bestaande bedrijven op Bosscherveld kunnen
blijven.
Ik
kan
mij
voorstellen
dat ze
nu terughoudend zijn met investeren omdat er geen
zekerheid is over hun toekomstmogelijkheden op de
huidige locatie. Als het zeker is dat Bosscherveld
een bedrijventerrein blijft, kan de overheid ook zelf
investeren in het opknappen van het gebied. We
kunnen de werkgelegenheid goed gebruiken,
dus moeten we Bosscherveld niet laten verloederen
in afwachting van kantoren en appartementen die er
voorlopig niet komen. Het Belvedèreproject buiten
het centrum kan wat ons betreft de ijskast in, tot in
betere tijden."

2. D66 wil buurtambassadeurs
D66 wil dat er in iedere Maastrichtse wijk gewerkt
wordt met buurtambassadeurs.
In iedere wijk zou er met vaste teams gewerkt
kunnen worden om verschillende taken te
realiseren.
Daarbij
denkt
D66
aan
een
samenwerkingsverband tussen stadsbeheer, MTB
en de buurtbeheerbedrijven.
Er zijn volgens D66 verschillende voordelen van het
werken met 'buurtambassadeurs': zij dragen met

hun werk bij aan een schone en veilige buurt, door
te werken met vaste teams wordt de
herkenbaarheid en de betrokkenheid groter, de
teams kunnen slagvaardig worden ingezet bij
klachten/meldingen, de teams kunnen pro-actief
optreden, verschillende werkzaamheden kunnen
opgepakt worden (groenbeheer, graffitibestrijding,
kleine klussen) waardoor het werkt afwisselender is.
Bovendien kan dit werk voor buurtambassadeurs
een stap zijn in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is
mogelijk dat op termijn door deze integrale aanpak
kosten bespaard kunnen worden. Preventie is
immers vaak goedkoper dan reparatie.

3. Vragen over huisvesting Stichting
Alphonsus
Fractievoorzitter Bert Jongen heeft schriftelijke
vragen gesteld over de huisvesting van de Stichting
Alphonsus. Een paar maanden geleden werd het
huurcontract van de stichting door de gemeente
opgezegd.
Het
is
de
bedoeling
dat
buurtverenigingen gebruik maken van de locatie.
D66 vindt dat de gemeente samen met de stichting
Alphonsus moet kijken naar alternatieven. Door het
verdwijnen van de Elckerlyc-school in Bosscherveld
komt daar nu ruimte vrij. D66 wil van het College
weten of de school een alternatief kan bieden voor
de
Stichting
Alphonsus
of
voor
de
buurtverenigingen.
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