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Tijdens de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling op 18 januari jongstleden werd
onder andere vestigingsvisie behandeld. Raadslid
Richard Schoffeleers verzocht in dit kader om te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het
creëren van leer-werktrajecten voor jongeren in het
kader van het onderhoud van de vestingwerken.
Richard vatte dit samen onder de noemer
“Maastrichts verleden biedt Maastrichtse jongeren
nieuwe kansen voor de toekomst”. Wethouder Van
Grootheest reageerde enthousiast op het voorstel
en zegde toe te zullen bekijken wat de
mogelijkheden zijn.

2. D66 stemt in met afwikkeling
Geusseltplan
De ontwikkeling van de Geusselt is een maagpijn-dossier
geworden. Voor D66 was en is de ontwikkeling van het
Geusseltgebied
onlosmakelijk
gekoppeld
aan
de
afwikkeling van het MVV-dossier. Voor onze fractie is de
stedelijke ontwikkeling en het stimuleren van sport in
Maastricht een absolute voorwaarde om akkoord te gaan
met de kwijtschelding van de achtergestelde lening aan
MVV en de aankoop van het stadion. Die koppeling speelt
een belangrijke rol voor onze fractie.
De afwikkeling van het Geusseltgebied is niet datgene wat
ons op 26 mei vorig jaar voor ogen stond. Minder
woningen, minder kantoren, een versobering van het plan,
afspraken met amateurclubs die we niet nakomen.
Vanwege de economische ontwikkelingen moeten we pas
op de plaats maken. Daar hebben wij begrip voor. Dat
neemt niet weg dat wij als overheid ook een betrouwbare
partner moeten zijn en afspraken moeten nakomen. Wij
vinden het wrang om de besluitvorming daarover uit te
stellen tot 2013. Want dat betekent dat de daadwerkelijke
realisatie pas over vier of zelfs vijf jaar plaatsvindt.
Wij hebben het College dan ook opgeroepen om het
overleg met de betrokken amateurclubs op korte termijn te
hervatten om te bekijken op welke wijze nieuwe afspraken
gemaakt kunnen worden om sport en bewegen in
Maastricht te stimuleren.

D66 constateert dat er niet opnieuw geld naar MVV gaat.
Aan de orde is de afwikkeling van een al genomen besluit.
Daarbij zijn voor ons twee zaken van belang. Op de eerste
plaats speelt het Geusselt-stadion een belangrijke rol in de
verdere ontwikkeling van het gebied. Niet alleen wat
voetbal betreft, maar ook voor de daarin gevestigde
kantoren en de leefbaarheid van de omgeving. Die kwestie
heeft geleid tot het aftreden van een wethouder.
Daarmee is sprake van een voldongen feit. Nu tegen dit
raadsstuk stemmen zou alleen maar een symbolische
betekenis hebben. Sterker nog: we zouden met een leeg
voetbalstadion zitten, huurinkomsten derven en het zou de
doodsteek voor het betaald voetbal in Maastricht zijn. Het
is een maagpijn-dossier, zeker ook voor D66. Maar het
alternatief is nog erger. D66 gaat ervan uit dat onze
uitgangspunten, namelijk een impuls voor de stedelijke
ontwikkeling én een stimulans voor de sportbeoefening,
gerealiseerd worden. Minder uitgebreid dan ons voor ogen
stond en in de tijd gezien later, maar niettemin belangrijk
voor onze stad.

3. Stemtent over afschaffing provincie
Op zaterdag 5 februari is de Stemtent van D66 Maastricht
te vinden op Plein 1992 met de stelling: "De provincie kan
als bestuurslaag worden afgeschaft."
Op 29 januari start de campagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen die in maart van dit jaar plaatsvinden.
In dit kader stelt D66 Maastricht de rol van de provincie
aan de orde in de volgende Stemtent.
Als inwoner van Maastricht vragen wij naar uw mening
over de bestuurslaag provincie. Het kunt met de mensen
van D66 in gesprek te gaan tussen 11.00-16.00u bij de
Stemtent op Plein 1992. Indien u niet in de gelegenheid
bent de stemtent te bezoeken en toch uw mening over
deze stelling wilt geven, kunt u dit doen via de poll op de
website:
www.d66maastricht.nl.
Uiteraard
kunnen
bezoekers aan de stemtent ook andere zaken op het
gebied van lokale of landelijke politiek aan de orde stellen.
Na afloop van de Stemtent bent u van harte welkom om te
borrelen met D66. Aansluitend aan de Stemtent zal er
vanaf 16.00u naar café Zuid aan het Plein 1992 worden
gegaan.

4. Campagne wordt afgetrapt met
bustour
Op zaterdag 29 januari trapt D66 Limburg de campagne
voor de Provinciale Statenverkiezingen af met de
Limburg66 bustour. Hierbij zullen naast vele kandidaten
voor het Limburgs Parlement ook vanuit de Tweede
Kamer Gerard Schouw en Stientje van Veldhoven
deelnemen. De Europese fractie is vertegenwoordigd door
Gerben Jan Gerbrandy. De bustour start met (her)opening

van „de Peijler‟ in Heerlen. De bus zal hier van 11.00u tot
11.45u aanwezig zijn. Hierna gaat de bus naar SittardGeleen voor een werkbezoek aan het Groen Warmtenet en
een flyeractie in Sittard zelf zijn. De flyeractie zal van
13.00u tot 13.45u rond de Markt in Sittard plaatsvinden. Hierna zal de bustour verder trekken om van
15.00u tot 15.30u in het centrum van Roermond de
straat op te gaan. De bustour zal eindigen in Venlo met
een flyeractie en een borrel met vragenkwartiertje van
16.45u tot 17.30u.
Voor aanmeldingen om mee te gaan met de bustour of
extra
informatie:
Thijs
Mulder;
Tel:
06-24707298
0624707298
; t.mulder@d66.nl
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