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Tijdens de raadsavond van 31 maart jl. werd ook een voorstel van GroenLinks
en de PvdA behandeld in de stadsronde, waarin zij voorstellen om van de
Mergelweg een fietsstraat te maken. Beide partijen hopen met deze constructie,
waarbij auto's te gast zijn op een weg die bedoeld is voor fietsers, een
gedragsverandering bij automobilisten te bewerkstelligen. D66-raadslid Harald
Barendse was kritisch over het voorstel: "D66 denkt dat een aanpassing in de
status van de weg niet het gewenste resultaat brengt, namelijk een veiligere weg
voor fietsers en voetgangers. Volgens D66 is er maar één echte oplossing
mogelijk en dat is een volledige afsluiting van de weg voor auto's, 24 uur per
dag, 7 dagen per week." Het voorstel van GroenLinks en PvdA komt binnenkort
terug in de raadsronde.
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Het onderwerp ‘wonen’ was een belangrijk thema in de stadsronde van
afgelopen dinsdag. De raad is geïnformeerd over de ontwikkelingen die een
aanpassing vragen van ons woningbouwprogramma. Hierover gaan de raden
van de Zuid-Limburgse gemeenten op 8 april a.s. met elkaar in discussie. De
provincie Limburg vraagt van Maastricht en de Heuvelland-gemeenten om te
komen tot een gezamenlijk woningbouwprogramma voor de periode 2015-2019
en een woningbouwstrategie tot 2030. “Dat worden pijnlijke discussies, want er
zijn meer plannen dan vraag. Elke gemeente zal in deze een verlies moeten
nemen. Maastricht heeft dat al gedaan met de afschrijving op Belvedere. Verder
kijken wij kritisch naar de nog bestaande plannen”, aldus raadslid Richard
Schoffeleers.
Vervolgens waren de afspraken met de woningcorporaties aan de orde. Daar
waar er vroeger verschillende overleggen voor de wijkaanpak en de
prestatieafspraken bestonden, worden deze samengevoegd tot één bestuurlijk
overleg wonen en wijken. Aan deze bestuurstafel komen alle afspraken tussen
gemeente en corporaties aan bod. Er wordt niet meer rondom wijken
georganiseerd, maar rondom thema’s.
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Er zijn vijf bestuursopdrachten geformuleerd rondom vijf thema’s: Wonen en
Zorg; Doe-democratie en participatie; Beschikbaarheid-woonruimteverdeling;
Woonmilieus. “Alle vijf de thema’s vinden wij belangrijk. Bijzonder verheugend
zijn wij echter over het onderwerp ‘beschikbaarheid woonruimteverdeling’
oftewel de inschrijving en toewijzing via het woningburo. We hebben er lang op
aangedrongen. Nu wordt eindelijk een begin gemaakt met een nieuwe systeem
voor inschrijving en toewijzing van sociale huurwoningen”, aldus Schoffeleers

3. D66 pleit voor meer politiecapaciteit
D66 Maastricht denkt dat de huidige capaciteit bij de politie en bij handhaving
onvoldoende is om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. Desondanks
stemde de fractie afgelopen dinsdag in het meerjaren veiligheidsplan.
Fractievoorzitter Bert Jongen: “We waren aanvankelijk erg sceptisch over de
voorstellen. Mede door onze inbreng zijn de voorstellen de afgelopen weken
aangescherpt. We houden de vinger aan de pols. Tegelijkertijd is het een goede
zaak dat er nu een integraal plan ligt. Er is ook een brief namens de
gemeenteraad naar het ministerie gestuurd waarin het belang van voldoende
politiecapaciteit wordt benadrukt. We zijn op de goede weg. Vandaar dat we
alsnog hebben ingestemd met het veiligheidsplan.”

4. Stemtent: ‘Sjiek plantsoen? Zelf doen!’
Op zaterdag 4 april staat de Stemtent op Plein 1992 met de stelling ‘Sjiek
plantsoen? Zelf doen!’.
Door de bezuinigingen op het groenonderhoud, kiest de gemeente er steeds
vaker voor om de groenvoorzieningen onderhoudsarm in te richten. Geen
rozenperkjes meer, maar in plaats daarvan gras, of geen bloembakken meer
met bloeiende eenjarige planten. De gemeente biedt bewoners de mogelijkheid
om delen van de groenvoorziening of bloembakken te adopteren. Bewoners
zorgen dan zelf voor een mooiere aankleding van hun straat. Vindt u dit een
goede oplossing? Bent u bereid om zelf ook een stukje groen of bloembak te
onderhouden? Of bent u van mening dat de gemeente juist zelf meer zou
moeten doen en hier meer geld voor zou moeten vrijmaken? Wij horen het
graag van u.
Het is mogelijk om met ons in gesprek te gaan tussen 12.00 en 16.00 uur bij de
Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch uw stem
uit willen brengen, dan kunt u terecht op de website: maastricht.d66.nl/stemtent.
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