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De Stemtent over ambitieuze
Maastricht afgelopen zaterdag is
hevige regen was van dien aard dat
was om op Plein 1992 te staan. De
Stemtent is zaterdag 4 december.

plannen van
afgelast. De
het niet zinvol
eerstvolgende

2. D66: inwoners betrekken bij
bezuinigingen
D66-fractievoorzitter Bert Jongen vindt dat inwoners
beter bij de noodzakelijke bezuinigingen betrokken
moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door het
gebruik van interactieve media, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van de begrotingswijzer. Dat zei
hij tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag 9
november tijdens de raadsvergadering. D66 diende
mede namens de PvdA, de Seniorenpartij
Maastricht,
GroenLinks,
VVD,
Stadsbelangen
Mestreech en de LPM een motie in om vanaf
volgend jaar één miljoen euro te besparen op het
inhuren van externen. De motie werd door het
College
overgenomen.
Voor de hele tekst van de bijdrage klik hier.

3.
Hogere
parkeerplaatsen

afkoopsom

Raadslid
Guido
Mertens
heeft
in
de
commissievergadering over de Begroting 2011
gepleit voor een hogere afkoopsom van
parkeerplaatsen bij woningsplitsing. In het geval van
woningsplitsing dient de bewoner te zorgen voor
een wettelijke aantal parkeerplaatsen. Indien dit niet
mogelijk is, kan de eigenaar deze parkeerplaatsen
afkopen bij de gemeente. Dat is ongeveer € 1500,per parkeerplaats. In een gemeente als Valkenburg
is dat een bedrag van ongeveer € 15.000,- per
parkeerplaats. D66 is voorstander van een
substantiële hogere afkoopsom. Het college heeft
daarop vervolgens toegezegd om in medio 2011 bij
de vaststelling van de nieuwe parkeernormen met
een nieuw voorstel naar de gemeenteraad te
komen.

4. Bebouwen Recessenplein

De bewoners rond het Recessenplein te Malberg
maken opnieuw bezwaar tegen de plannen om het
plein te bebouwen. Hiertegen hebben zij ook al
bezwaar gemaakt bij het ontwikkelen van de
plannen in 2003 (het buurtontwikkelingsplan) en bij
vaststelling van het bestemmingsplan in 2005. In
december 2010 legt wethouder Costongs een nieuw
bebouwingsplan voor onder andere het plein aan de
commissie Stadsontwikkeling voor. De bewoners
grijpen deze kans aan om opnieuw te pleiten voor
het
niet
bebouwen
van
het
plein.
Op uitnodiging van de bewoners zijn de leden van
de commissie Stadsontwikkeling, waaronder
raadslid Richard Schoffeleers, op zondag 19
september jongstleden ter plaatse gaan kijken.
Tevens hebben zijn een rondleiding gehad door het
gebied rond het Recessenplein. In de Leenhofruwe
(aan de achterzijde van het Malbergplein) werden
de commissieleden geconfronteerd met een
ernstige stedenbouwkundige misser; de straat
eindigt op een zwarte blinde muur. Richard
Schoffeleers heeft deze stedenbouwkundige misser
“de Berlijnse muur” gedoopt. Inmiddels wordt de
term overgenomen door anderen.
Ten aanzien van het plan tot woningbouw op het
plein stelt Schoffeleers: “ik heb het Recessenplein
en omgeving bekeken en snap maar al te goed
waarom de bewoners niet willen dat dit plein
bebouwd
wordt.
Hoe graag ik en mijn fractie het ook zouden willen,
wij kunnen de bewoners momenteel echter niet
geruststellen. Dat heeft de volgende redenen:
- de gemeenteraad heeft in 2005 besluiten genomen
(bestemmingsplan, structuurplan, etc.) waardoor
voor het bebouwen van het Recessenplein niet
meer de toestemming van de gemeenteraad nodig
is.
Die
is
namelijk
toen
al
gegeven;
- het zonder meer schrappen van de 38 woningen
op het Recessenplein leidt tot een tekort van 2,4
miljoen. Geld dat de gemeente niet heeft.
Om te bereiken dat het Recessenplein niet wordt
bebouwd, zal er dus een oplossing moeten worden
gevonden waardoor er geen tekort ontstaat van 2,4
miljoen. Samen met collega's van andere fracties in
de gemeenteraad wil ik zoeken naar deze
oplossing. Iets beloven over de uitkomst kan ik
echter
niet.
Verder ben ik erg blij met het aangekondigde
burgerinitiatief. De hoop is dat onze gezamenlijke
inspanningen tot het beoogde resultaat zullen
leiden.”
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