
  

 

  

1. Betere fietsroutes rond Europaplein 

Tijdens de raadsvergadering van 10 februari jl., heeft wethouder Aarts van 
verkeer medegedeeld dat de financiering voor betere fietspaden rond het 
Europaplein rond is. Gemeente, provincie en Avenue 2 stellen elk €500.000 
beschikbaar. D66 is blij dat deze belangrijke fietsverbinding ook na de opening 
van de A2-tunnel beschikbaar blijft. 

Toen afgelopen jaar de onttrekking van de bestaande fietspaden rond het 
Europaplein aan de raad werd voorgelegd, trokken het Buurtplatform Heer, de 
Fietsersbond en D66 aan de bel. In het plan van Avenue 2, zouden fietsers niet 
meer langs de Kennedysingel kunnen rijden en via parallelle routes worden 
geleid. Dit zou leiden tot een route met meer kruisingen en een gelijkvloerse 
spoorwegovergang. Wethouder Aarts bood de ruimte aan het buurtplatform, de 
Fietsersbond en D66 om samen met de ambtenaren van de gemeente te kijken 
naar betere alternatieven. Uit dit traject kwam een voorkeursvariant naar voren, 
die de belangrijkste problemen uit het oorspronkelijke plan oploste. Zo wordt het 
spoor nu ongelijkvloers gekruist via het viaduct op de Kennedysingel en komt er 
een tunneltje onder de nieuwe op- en afritten van de A2-tunnel. Fietsers kunnen 
daardoor in de toekomst een logische, directe en veilige route volgen langs de 
Kennedysingel. 

Raadslid Harald Barendse: “D66 is zeer blij met dit belangrijke besluit over de 
fietsroute langs het Europaplein. Goede en veilige verbindingen voor fietsers zijn 
zeer belangrijk. Het is goed om te zien dat door een goed overleg met 
Fietsersbond, Buurtplatform Heer en de ambtenaren van de gemeente een 
resultaat is bereikt waar de fietser van profiteert.” 
 

2. D66 stelt vragen over PRIS 
 
Tijdens de raadsvergadering van gisteravond, heeft D66-raadslid Harald 
Barendse vragen gesteld aan het College over het Parkeer Route Informatie 
Systeem (PRIS). Met name de onduidelijkheden in de benamingen van de 
diverse zones, leiden volgens de Democraten tot onnodig zoekverkeer. Vrijwel 
niemand begrijpt dat de aanduiding “Onze-Lieve-Vrouweplein” op de borden, 
verwijst naar zowel de Onze-Lieve-Vrouweparking, als de parkeerplekken in het 
Stadspark bij de Kennedybrug. Een automobilist die op de borden ziet dat er nog 
voldoende vrije plekken zijn in de zone Onze-Lieve-Vrouweplein, kan dus 
onaangenaam verrast worden als blijkt dat er toch geen plaats is in de 
parkeergarage. 
 
Wethouder Aarts gaf aan het eens te zijn met deze constatering en zegde toe 
dat er nog eens nader gekeken zal worden naar de benamingen die momenteel 
gehanteerd worden. 
 

3. Uitslag Stemtent: ‘Horeca aan zet in 
discussie bier uit glas of plastic’ 
 
Afgelopen zaterdag tijdens de Stemtent op Plein 1992, was een ruime 
meerderheid (74%) van de deelnemers het eens met de stelling ‘Carnaval – Bier 
uit glas of plastic? Horeca aan zet’. Van de 109 stemmers op Plein 1992 en via 
internet, waren er 81 het eens en 28 het oneens met de stelling. 
 
Voorstemmers vonden dat horeca-ondernemers zelf moeten kunnen beslissen 
of ze bier uit glas of plastic serveren. Een van de voorstemmers: “Plastic lijkt mij 
veiliger. Ik hoop echter wel dat ondernemers voor biologisch afbreekbaar plastic 
kiezen.” Andere voorstemmers verklaarden dat ze zelf voor bier uit glas kiezen. 
 
Tegenstemmers gaven aan bang te zijn dat het een rotzooi op straat zou 
worden. Ook gaven tegenstemmers aan te vrezen voor meer overlast voor het 
milieu, als de horeca massaal zou kiezen voor plastic en dit plastic vervolgens in 
de natuur terecht zou komen. 
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4. D66 vraagt naar opschorten ouderbijdrage 
jeugd GGZ 
 
In de nieuwe Jeugdwet is geen onderscheid meer tussen de jeugd GGZ 
(psychische problemen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten) en 
lichamelijke ziekten (onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars). Het 
probleem van de ouderbijdrage is hierdoor veroorzaakt. Deze bijdrage kan 
oplopen tot bijna 1600 euro per jaar, wat naar de mening van D66 een drempel 
kan zijn voor ouders om hulp te vragen. 

Staatssecretaris Van Rijn heeft aangegeven een onderzoek te laten doen naar 
de ouderbijdrage, maar wil de ouderbijdrage voor de jeugd GGZ nog niet 
opschorten. Verschillende gemeenten hebben inmiddels besloten om het innen 
van deze ouderbijdrage op te schorten zolang het onderzoek loopt. D66 heeft 
het College gevraagd inzicht te geven in de financiele consequenties bij, en 
bereidheid tot het opschorten van de ouderbijdrage. 
 

 
5. D66 blij met kunstgrasveld in stadion De 
Geusselt 
 
Al langer pleitte D66 Maastricht voor een kunstgrasveld in stadion De Geusselt. 
Dit omdat kunstgras meer mogelijkheden biedt voor multifunctioneel en vooral 
efficiënt gebruik. Nu wordt het Sportpark Geusselt uitgebreid met een vierde 
hockeyveld en een kunstgrasveld in stadion De Geusselt. Raadslid Franca 
Eurlings-Tonnaer geeft aan: "D66 is blij met dit kunstgrasveld, waardoor er veel 
efficiënter gebruik kan worden gemaakt van Sportpark de Geusselt." 

6. D66 wil investeren in innovatie MAA 
 
De D66-fractie in Maastricht vindt dat het College de toezegging van een 
bijdrage aan Maastricht Aachen Airport moet nakomen. De fractie vindt – in 
navolging van de D66-fractie in Provinciale Staten – dat het College zich sterk 
moet maken voor investeren in kansrijke en innovatieve onderdelen van het 
vliegveld. Daartoe behoort onder meer het vliegtuigonderhoud en de daaraan 
verbonden opleidingen. De fractie voelt er weinig voor om te blijven investeren in 
verlieslijdende onderdelen van de luchthaven. 
 

 
7. Meerjarenplan veiligheid wordt aangepast 
 
Het concept meerjarenplan veiligheid wordt aangepast. D66-fractievoorzitter 
Bert Jongen stelde in de stadsronde vragen bij het gebrek aan integrale 
benadering, met name tussen de afdeling handhaving en de politie. Hij plaatste 
ook vraagtekens bij het feit dat met name jeugd en jongeren als een potentiële 
risicogroep worden gezien wegens mogelijk overmatig alcohol en drugsgebruik. 
In de stadsronde ging het namelijk over een heel ander aspect: de zorg voor 
kwetsbare jongeren. 
 

    

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

www.maastricht.d66.nl 
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