
1. D66 wil uniforme tijden voor betaald parkeren

D66 vindt dat de parkeertijden bij betaald parkeren in Maastricht hetzelfde 
moeten zijn. Nu moet er in in het centrum van maandag tot en met zaterdag 
betaald worden tot 18.00 uur en op de donderdagavond. In de wijken rondom 
het centrum geldt de parkeertijden op dezelfde dagen tot 19.00 uur. D66 heeft al
geruime tijd geleden om aanpassing gevraagd, maar dat heeft nog niet geleid tot
aanpassingen van het beleid. Daarom stelde de fractie het dinsdagavond 
opnieuw aan de orde.

Wethouder Aarts verwees naar een bijeenkomst later deze maand waar dit 
onderwerp aan de orde komt. Desgevraagd gaf hij aan dat het College dan 
waarschijnlijk niet met een concreet voorstel komt, maar het als discussiepunt 
zal inbrengen. Fractievoorzitter Bert Jongen kondigde aan eventueel met een 
motie te komen. Hij vindt de verschillende parkeertijden veel te lang duren.

2. Werkgroep D66: investeer in duurzame 
cultuur

De werkgroep cultuur van D66 Maastricht heeft afgelopen donderdag een 
advies uitgebracht aan de fractie over de één miljoen euro die te besteden is 
voor innovatieve cultuur. Sleutelwoorden zijn duurzaamheid en 
grensoverschrijdend.

De werkgroep vindt dat uit de eenmalige subsidie een project voor vele jaren 
moet voortvloeien. Tijdelijke projecten kennen we in overvloede. Maastricht wil 
een internationale stad zijn. Het is voor de regio en dus ook voor Maastricht 
noodzakelijk dat er meer over de grenzen wordt gekeken. Wellicht kunnen er 
onverwachte samenwerkingsverbanden ontstaan. Internationale projecten 
kunnen bovendien zorgen voor verdubbeling van subsidies van andere 
instanties. De werkgroep doet ook uitspraken over de gemeente: deze moet 
vooral een faciliterende rol spelen. Kunstinstellingen hebben voldoende know-
how in huis om met goede ideeën op de proppen te komen; dit hoeft de 
gemeente niet te doen. Het culturele veld heeft meer behoefte aan 
voorzieningen.

Namens de werkgroep zegt Monique Dickhaut: “Je zou kunnen denken aan een 
project van minimaal 3 instellingen van verschillende disciplines. Culturele 
Hoofdstad zijn we niet geworden, maar er waren genoeg goede plannen in de 
maak. Laten we deze droom zomaar varen?”

Woordvoerder Guido Mertens is trots op de uitkomsten van werkgroep. De 
fractie is nu benieuwd met welke ideeën het culturele veld komt. Pas daarna zal 
de fractie een definitief standpunt innemen. De fractie wil tevens Franklin Boon 
en Jerome de Liege danken voor hun inbreng.

3. D66: Vluchtelingen zijn welkom

D66 heeft samen met andere politieke partijen een motie ingediend waarin het 
College wordt opgeroepen om samen met het COA te kijken naar mogelijkheden
om meer vluchtelingen onderdak te bieden in Maastricht. Volgens D66-
fractievoorzitter Bert Jongen kan Maastricht de vluchtelingenstroom niet 
oplossen. Hij hekelde het gebrek aan daadkracht om op Europese schaal de 
problemen structureel op te pakken. "Mensen verlaten huis en haard en doen 
dat niet zomaar. We kunnen als stad niet wegkijken als mensen in nood hier 
aankloppen." Verder riep hij het College op om te bekijken op welke wijze er 
aandacht besteed kan worden aan de internationale Dag van de Vrede die 
aanstaande maandag, 21 september, plaatsvindt.

De motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Alleen PVM en LPM 
(samen vier zetels) stemden tegen.
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4. D66 wil uniforme tijden voor betaald 
parkeren

D66 vindt dat de parkeertijden bij betaald parkeren op straat in Maastricht 
hetzelfde moeten zijn. Nu moet er in in het centrum van maandag tot en met 
zaterdag betaald worden tot 18.00 uur. In de wijken rondom het centrum gelden 
de parkeertijden op dezelfde dagen echter tot 19.00 uur. Op koopavonden en 
zondagen zijn de tijden wel gelijk voor centrum en buitenwijk. D66 heeft geruime
tijd geleden al om aanpassing gevraagd, maar dat heeft nog niet geleid tot 
aanpassingen van het beleid. Daarom stelde de fractie het dinsdagavond 
opnieuw aan de orde tijdens de raadsavond bij vragen aan het College.

Wethouder Aarts verwees naar een bijeenkomst later deze maand waar dit 
onderwerp aan de orde komt. Desgevraagd gaf hij aan dat het College dan 
waarschijnlijk niet met een concreet voorstel komt, maar het als discussiepunt 
zal inbrengen. Fractievoorzitter Bert Jongen kondigde aan eventueel met een 
motie te komen. Hij vindt dat de verschillen tussen parkeertijden nu al te lang 
bestaan.
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