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In de raadsvergadering van 23 mei 2013 ging de raad over tot aankoop
van het Tapijnkazerneterrein. Raadslid Richard Schoffeleers: “In 1902
besloot de raad dat het Tapijnterrein onderdeel zou moeten worden van
het stadspark. Vervolgens kwamen daar de bouw van de kazerne, twee
wereldoorlogen en een koude oorlog tussen. Nu gaat het dan toch eindelijk
gebeuren.
Wij kopen het terrein van het Rijk en verkopen de gebouwen door aan de
Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. Zonder hulp van deze
beide partners was dit niet mogelijk geweest. Wij zijn hen dan ook zeer
erkentelijk. Daarnaast complimenten aan Wethouder Van Grootheest en
de ambtenaren voor de wijze waarop zij de deal hebben gesloten. D66
Maastricht ziet uit naar het invoegen van De Tapijn in het stadspark.
De Tapijn, want de toevoeging ‘kazerne’ mag er wat ons betreft af.
Maastricht heeft immers voor het eerst in haar bestaan haar militaire rol
achter zich gelaten. Tot slot een suggestie aan de nieuwe pandeigenaren
voor het hergebruik. De officiersmess lijkt mij uitstekend geschikt als
Bayrischen Biergarten.”
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2. Splitsen en kamerverhuur
In de raad van 23 mei stelde de raad eveneens het nieuwe
bestemmingsplan voor de binnenstad vast. Wat D66 betreft is dit een
overgangsregeling. De in het plan opgenomen regels zijn (te) complex.
Een gevolg van al het beleid dat de raad in de loop van de tijd heeft
vastgesteld. Naar verluidt gelden voor de binnenstad 83 beleidsnota’s. De
raad zal naar verwachting in 2014 een integrale visie voor de binnenstad
vaststellen. Deze moet vervolgens worden verwerkt in een nieuw
bestemmingsplan voor de binnenstad.
D66 stemde toch met het plan in, omdat de geldende plannen geen regels
bevatten voor het splitsen van woningen en kamerverhuur. De nieuwe
regeling was echter nog niet adequaat genoeg. Daarom diende raadslid
Richard Schoffeleers een amendement in om beide regelingen aan te
passen. Een raadsmeerderheid stemde voor het amendement. Hierdoor is
nu in het bestemmingsplan een heldere regeling voor beide onderwerpen
opgenomen.

3. Drugsoverlast:
over de eigen schaduw springen
D66 vindt dat er een einde moet komen aan het kat-en-muisspel op het
gebied van verkoop van softdrugs aan niet-ingezetenen (het zgn. Icriterium). De rechter heeft bepaald dat de gemeente het verkoopverbod
aan niet-ingezetenen onvoldoende heeft onderbouwd. Daarop hebben de
coffeeshops besloten om vanaf 5 mei weer softdrugs aan Belgen en
Duitsers te verkopen. Burgemeester Hoes is tegen de uitspraak in beroep
gegaan.
De overlast van de illegale straathandel is sindsdien toegenomen.
Inmiddels is er meer politiecapaciteit om dat tegen te gaan. Tegelijkertijd
hebben er meerdere invallen in coffeeshops plaatsgevonden. Daardoor is
de zaak in een impasse geraakt. Coffeeshophouders verwijzen naar de
uitspraak van de rechter. De burgemeester heeft de bevoegdheid om in te
grijpen.
>>>

Om de patstelling te doorbreken heeft D66 ingestemd met een compromis.
Onderzoek naar niet-handhaving van het I-criterium na verplaatsing van
enkele coffeeshops naar de rand van de stad, maar ook een beroep op de
coffeeshophouders om de verkoop aan Belgen en Duitsers te staken. "Wij
moeten over onze eigen schaduw heen springen. Dat geldt voor de
politieke partijen, voor de burgemeester, maar ook voor de coffeeshops.
Dat doen we in het belang van de stad om daarmee de drugsoverlast in te
perken," stelt fractievoorzitter Bert Jongen.
D66 betreurt het dat de coffeeshophouders blijkbaar niet in gesprek willen
gaan met de burgemeester over diens voorstel. Maar de fractie betreurt
het evenzeer dat er weer invallen hebben plaatsgevonden. "Het kat-enmuisspel is weer hervat," aldus Bert Jongen.

4. D66: Service aan burgers
bedroevend
D66 Maastricht heeft forse kritiek op de service van de gemeente
Maastricht aan burgers. Volgens D66-fractievoorzitter Bert Jongen is die
namelijk bedroevend. Uit het burgerjaarverslag blijkt dat de gemeente haar
servicenormen op het gebied van afhandeling aan de balie, telefonische
bereikbaarheid en afhandeling van e-mails en post bij lange na niet haalt.
D66 verwacht op korte termijn maatregelen van het College. De fractie
overweegt om volgende maand bij de raadsbehandeling desnoods met
een amendement te komen.
D66 schaamt zich voor het gebrek aan serviceniveau. Bert Jongen stelde
dat het wel een grijsgedraaide elpee lijkt, omdat voor het achtste jaar op rij
het niveau te wensen overlaat en er telkens verbeteringen worden beloofd.
Echter zonder resultaat. "Burgers moeten kunnen vertrouwen op een
klantgerichte overheid."
Wethouder John Aarts zei zelf 'woest' te zijn over het serviceniveau en
kondigde aan op korte termijn maatregelen te nemen om de huidige
situatie te verbeteren.

5. Stemtent
Op zaterdag 1 juni staat de Stemtent van D66 Maastricht op Plein 1992
met de stelling: “Maastricht heeft te hoge ambities”.
Maastricht neemt met ruim 122.000 inwoners slechts een bescheiden 21e
plek in op de ranglijst van grootste gemeenten in Nederland. Toch is de
uitstraling van de gemeente (internationaal gezien) veel groter en zijn er
verschillende grote projecten aan de gang, of staan deze in de planning.
Een paar voorbeelden zijn de verlegging van de Noorderbrug, de aankoop
en herontwikkeling van de Tapijnkazerne, de bouw van het United World
College, de ontwikkeling van de Health Campus in Randwyck en last but
not least, de ambitie om Culturele hoofdstad van Europa te worden in
2018. D66 is benieuwd wat de burgers van Maastricht van dit
ambitieniveau vinden. Is het terecht en verstandig van de gemeente om
hoog in te zetten, of zijn de ambities te hoog gegrepen?
Het is mogelijk om met mensen van D66 in gesprek te gaan tussen 12.00
en 16.00 uur bij de Stemtent op Plein 1992.

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op
www.d66maastricht.nl

