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Tijdens de voorlaatste raadsvergadering stelde D66 al vragen aan het College,
met het verzoek om de situatie voor de hele stad gelijk te trekken. In de
Stadsronde van 29 september zegde wethouder Aarts toe de eindtijd in de
buitenwijken terug te gaan brengen naar 18.00 uur (uitgezonderd koopavonden).
D66-raadslid Harald Barendse: “Wij zijn blij dat de wethouder het signaal van
D66 zo snel heeft opgepakt. Een gelijke eindtijd voor betaald parkeren op straat
in centrum en buitenwijk is duidelijker voor iedereen en ook eerlijker. Waarom
immers zou iemand in de buitenwijk langer moeten betalen dan in het centrum?”

2. Vragen financiële flexibiliteit Geusseltbad
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Tijdens de raadsavond van 29 september, stond onder meer het onderwerp
parkeren op de agenda. D66 informeerde eerder dit jaar al naar de vreemde
situatie dat in de buitenwijken op dit moment een uur langer betaald moet
worden voor parkeren op straat (namelijk tot 19.00 uur), dan in de binnenstad,
waar slechts tot 18.00 uur betaald hoeft te worden.

Zaterdag 19 september berichtte Dagblad de Limburger over een extra
kostenpost van 10.000 euro voor het Geusseltbad. Naast dit bericht is enkele
maanden geleden besloten een extern expert een onderzoek uit te laten voeren
naar de meerjarenbegroting, exploitatie en benchmark van het Geusseltbad,
omdat er behoefte is aan deze expertise.
Naar aanleiding hiervan heeft D66-raadslid Franca Eurlings-Tonnaer aan het
College gevraagd hoe financiële flexibiliteit van het Geusseltbad richting de
toekomst is gegarandeerd gezien er externe advisering wordt gevraagd voor de
meerjarenbegroting en exploitatie. Daarnaast wordt gevraagd of de extra
kostenpost van het zwembad gevolgen heeft voor de exploitatie van het
Geusseltbad of het sportbudget en hoe wordt getracht extra inkomsten te
genereren.

3. Stemtent D66: ‘Maastricht moet
Geusseltbad privatiseren’
Op zaterdag 3 oktober staat de Stemtent op Plein 1992 met de stelling
‘Maastricht moet Geusseltbad privatiseren’.
Al vanaf de bouw kampt het nieuwe zwembad bij de Geusselt met tegenslagen.
Na de problemen tijdens de bouw, bleek vervolgens ook de exploitatie duurder
uit te vallen. De bezoekersaantallen blijven achter bij de verwachtingen en er
waren in het verleden klachten over de flexibiliteit van de openingstijden. Blijkt
uit bovenstaande dat de expertise van de gemeente voor het exploiteren van
een zwembad tekortschiet? Kan een commerciële marktpartij dit wellicht beter?
Of is een zwembad een basisvoorziening waar de gemeente zelf aan zet is?
D66 hoort het graag van u.
Het is mogelijk om met onze mensen 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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