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In de eerste helft van 2016 de 20 peuterspeelzalen van STEPS in Maastricht
overgedragen aan vier kinderopvangorganisaties in de stad. Reden daarvoor:
door de ontgroening is er minder vraag en door landelijk beleid worden
peuterspeelzalen en kinderopvang onder één regime gebracht, met gelijke
kwaliteitseisen en bekostiging via de kinderopvangtoeslag. Zo krijgen ook
werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang recht op
kinderopvangtoeslag.
Alle leidsters van STEPS behouden werk bij de kinderopvangorganisaties
waardoor kennis en kwaliteit blijft behouden. De kinderopvangorganisaties die
de peuterspeelzalen overnemen, gaan samen met de schoolbesturen in het
primair onderwijs samenwerken in Integrale Kindcentra.
Daarnaast worden de 35 basisschoollocaties, diverse peuterspeelzalen en
kinderopvangcentra, in Maastricht de komende 10 jaar geleidelijk
samengevoegd tot integrale kindcentra. Een integraal kindcentrum is een
voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag
(bijvoorbeeld tussen 7 uur en 19 uur) komen om te leren, spelen, zich te
ontwikkelen, te ontspannen en ontmoeten.
Enerzijds ingegeven door noodzaak (door ontgroening staat ruim een kwart van
de scholen leeg), maar anderzijds uitmondend in meer kwaliteit in kinderopvang
en basisonderwijs en een gezondere financiële positie voor alle betrokken
partijen. De gemeente investeert ruim 16 miljoen euro.
Fractievoorzitter Richard Schoffeleers: “Wethouder Damsma heeft in
eendrachtige samenwerking met het Maastrichtse basisonderwijs, STEPS en
de kinderopvangorganisaties één voor Nederland uniek resultaat weten te
bereiken. Hiermee zorgen wij dat in Maastricht kwalitatief goed kinderopvang en
basisonderwijs voor een lange periode gegarandeerd zijn. Ondanks de krimp.”

2. Tihange, see you in court!
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De recente incidenten in kerncentrale te Tihange waren voor D66 Maastricht de
aanleiding om haar standpunt hierover aan te scherpen. Fractievoorzitter
Richard Schoffeleers: “Een kerncentrale is geen gammele laptop die je zonder
problemen even uit en weer aanzet. De manier waarop België vooral niet onze
bestuurders informeert, verkleint het vertrouwen verder. Eén fatale menselijke
fout een groot gebied in Noordwest-Europa wordt voor generaties
onbewoonbaar. Dit is voor ons onacceptabel. Tihange moet dicht.”
Om die reden heeft D66 Maastricht dan ook de motie mee ingediend waarin
Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen aan te sluiten bij het initiatief
van Aaken om sluiting van Tihange voor de rechter af te dwingen.

3. D66 steunt plan Mergelweg
Tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. heeft D66 steun uitgesproken voor
het voorstel van GroenLinks en de PvdA om de Mergelweg om te vormen tot
een weg waarop auto's te gast zijn. In het plan wordt de Mergelweg buiten de
bebouwde kom fietsvriendelijker ingericht en wordt de maximum snelheid
teruggebracht naar 30 km/u.
D66-raadslid Harald Barendse: "Voor D66 blijft het ideaal een Mergelweg die
permanent is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Gelukkig blijft
de afsluiting voor auto's in het weekend gehandhaafd, zodat recreatief
voetgangers- en fietsverkeer dan de ruimte heeft. Het voorstel om de straat
fietsvriendelijker te maken is een verdere stap in de goede richting. Daarom
heeft D66 dit gesteund." De gemeenteraad heeft het plan unaniem

aangenomen.
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