
 

 

 

1. Bert de Vries overleden 

Bert de Vries (84) is vorige maand overleden. Bert de Vries was reclamemaker, in 
de zeventiger jaren quizmaster op TV en één van de grondleggers van D66 
landelijk (Lidmaatschapsnummer 3!). 

Hij woonde de afgelopen decennia in Maastricht en heeft in de tachtiger jaren op de 
kandidatenlijst voor D66 Maastricht gestaan. Verder was hij nauw betrokken bij 
antiquariaten in Wyck en een van de initiatiefnemers om van Maastricht een 
boekenstad te maken. 

2. Stemtent : “Stationsstraat aantrekkelijker met 
terrassen” 

Op zaterdag 4 oktober stond de Stemtent van D66 Maastricht op Plein 1992 met de 
stelling “Stationsstraat aantrekkelijker met terrassen”.  

Tijdens de Stemtent, was een ruime meerderheid (71%) van de deelnemers het 
eens met de stelling ‘Vervang parkeerplaatsen Stationsstraat door terrassen’. Van 
de 101 stemmers op Plein 1992 en via internet, waren er 72 het eens en 29 het 
oneens met de stelling.  

De voorstemmers vonden dat de straat er kwalitatief op vooruit zou gaan als de 
geparkeerde auto's zouden verdwijnen uit de Stationsstraat en dat de straat 
hierdoor aan gezelligheid zou winnen. Sommige voorstemmers zagen zelfs het 
liefst helemaal geen auto's meer komen in de Stationsstraat. 

Tegenstemmers merkten op dat er eerst verbeteringen aan het openbaar vervoer 
zouden moeten worden doorgevoerd. Ook vonden enkele tegenstemmers dat 
Maastricht al genoeg terrassen heeft en dat de Wycker Brugstraat meer geschikt 
was om de parkeerplaatsen te vervangen door terrassen. 

 

3. D66 dient rondvraag in bij commissie SMM 
 
Buurtplatform BBOOST (Boschstraatkwartier) benaderde D66 met een klacht over 
de hoeveelheid fietsers die het trottoir van de Boschstraat gebruikte, in plaats van 
de rijweg. Raadslid Harald Barendse is ter plekke gaan kijken met de mensen van 
het buurtplatform. Hij constateerde dat de situatie ter hoogte van de Sint 
Matthiaskerk niet geheel duidelijk was en heeft daarom een schriftelijke rondvraag 
in de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit ingediend. 

In de beantwoording van deze rondvraag heeft de wethouder toegezegd dat de 
situatie verduidelijkt zou worden. Inmiddels is er een bord "verplicht voetpad" 
geplaatst, waarmee de overgang naar de stoep duidelijker wordt aangegeven. D66 
en het Buurtplatform zijn blij met de snelle aanpassing. 

4. Gezamenlijk afreizen naar congres 
  
Op zaterdag 1 november is het 100e congres van D66. Samen met de raadsleden 
Bert Jongen, Franca Eurlings en Guido Mertens kunt u afreizen naar Den Bosch. 

We verzamelen om uiterlijk 8.15 uur bij de Brunawinkel op het station, om 
vervolgens de trein van 8.28 uur te pakken. We reizen 2e klas en de kosten zijn 
voor eigen rekening. 

Aanmelden hoeft niet, maar kan wel via guidomertens@planet.nl. 

Bent u nog nooit naar een congres geweest? Dan is het wellicht handig om samen 
af te reizen met deze raadsleden. 
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5. In de raad: zijn mensen geholpen met hulp? 
De 3 decentralisaties 

Het is de grootste verandering in het gemeentelijk domein, de verantwoordelijkheid 
van de 3 decentralisaties : de Jeugdzorgwet, de Participatiewet en de WMO. De 
Gemeente zet alles op alles om vanaf 1 januari verantwoord de zorg te kunnen 
leveren. D66 heeft het initiatief genomen tot monitoring op resultaat: zijn mensen 
geholpen met hulp en hoe weten we dat? Dit door opstelling van een motie 
'Monitoring' (o.a. ervaringscijfers over instroom, doorstroom en uitstroom, gebruik 
van het PGB: blijft het PGB een gelijkwaardig  alternatief?) die unaniem de steun 
van de volledige raad heeft gekregen. Hiermee heeft de  raad een eigen 
verantwoordelijkheid en een sturende rol genomen.  

6. D66 vraagt naar ambitie Geusseltbad 

Naar aanleiding van een bericht in Dagblad de Limburger (29 september j.l.) waarin 
te lezen viel dat de bezoekersaantallen van het Geusseltbad onder de prognose 
blijven en de kosten voor schoonmaak hoger zijn dan geraamd, heeft D66 vragen 
gesteld. 

Er is gevraagd hoe extra inkomsten worden gegenereerd om het exploitatietekort 
door de lagere bezoekersaantallen dan geraamd op te vangen. Daarnaast werd 
gevraagd wat er  wordt gedaan om het bezoekersaantal op (het oorspronkelijke) 
ambitieniveau te krijgen. 

Afgelopen zaterdag was  op NPO 1 bij het programma Kassa (onderzoek 
zwembaden) een betoog voor het behalen van het keurmerk “Veilig en schoon” voor 
het zwembad in de gemeente. Als nieuw bad zou het binnen het bereik moeten 
liggen om te gaan voor het landelijk erkend keurmerk. D66 heeft het college 
gevraagd in te zetten op behalen van het keurmerk “Veilig en schoon”. 

7. In de raad: voorstel ombudscommissie 
getuigt van lef 

D66 heeft Dhr. Bastiaens gecomplimenteerd met het initiatief raadsvoorstel voor 
een ombudscommissie in het sociale domein. Het getuigd van lef, omdat het 
voorstel uit gaat van een commissie van willekeurig gekozen inwoners uit de 
gemeente Maastricht . De commissie, onder leiding van een onafhankelijk 
voorzitter, heeft het doel om systeemfouten te signaleren en het college hierover te 
adviseren. Het college heeft aangegeven het voorstel verder te zullen uitwerken. 

8. In de raad: nieuwe subsidie systematiek voor 
vrijwilligersorganisaties 
 
D66 is blij dat het convenant met de buurtplatforms nieuw leven is ingeblazen (na 
eenzijdig opzegging vanuit de Gemeente), iets waar we eerder naar hebben 
gevraagd.  

De subsidie systematiek verandert, waarbij er een basissubsidie van 80% van het 
huidige budget behouden blijft, gecombineerd met de mogelijkheid om dit budget te 
vergroten door gebruik van een tendersystematiek. D66 heeft aangegeven dat de 
tenders makkelijk moeten zijn om aan te vragen. De aanvragen dienen getoetst te 
worden op de kwaliteit van de activiteit, niet de kwaliteit van de aanvraag. Ook 
wordt er een 'shared service centre' voorgesteld als ondersteunende functie voor de 
vrijwilligersorganisaties op het gebied van administratie. D66 heeft gevraagd het 
service centre de verenigingen ook te ondersteunen bij het aanvragen van tenders. 

  

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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