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Hieronder de actuele nieuwsbrief namens de fractie van D66 Maastricht. 
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D66: Trots op coalitieakkoord 
 

De fractie van D66 Maastricht is trots op het nieuwe coalitieakkoord met het CDA,
SPM, GroenLinks, VVD en de SP. Het nieuwe (concept) akkoord wordt maandag

om 16.30 uur in het Stadhuis gepresenteerd door de onderhandelaars. Dit concept-
akkoord wordt donderdag aan de D66 leden in Maastricht voorgelegd. 

Onderhandelaar en fractievoorzitter Franca Eurlings: “We hebben een aantal weken
stevig en zorgvuldig onderhandeld. We zijn erg blij met het eindresultaat dat kansen

voor iedereen biedt. We kiezen voor Maastricht als internationale studentenstad
waar iedereen zich thuis voelt. We bouwen aan een samenleving met goed werk,

goede zorg en aan het allerbeste onderwijs voor de toekomst van iedereen.” Ook is
er op initiatief van D66 een uitnodiging gestuurd naar alle partijen in de

gemeenteraad om samen afspraken te maken over hoe er gecommuniceerd wordt
met elkaar, met de stad en haar inwoners en de Euregiopartners, gericht op
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samenwerking. 
  

Hier kunt u het concept akkoord ook lezen. 

Vragen naar parkeerplekken sporthal de Geusselt 
  

D66 werd door sporters gewezen op een ervaren gebrek aan duidelijkheid van de
parkeerplaats bij de nieuwe sporthal Geusselt. Aangegeven wordt dat voor

uitspelende ploegen het onduidelijk is waar geparkeerd kan worden. De
parkeerplaats binnen de hekken is niet duidelijk aangeduid en tijdens de avonden is

de parkeerplek moeilijk zichtbaar. Daarom hebben we dinsdag in de
gemeenteraadsvergadering gevraagd of er een plan is om de parkeerplaats binnen

de hekken (vanuit de weg) aan te duiden en (vooral tijdens de avonden) beter
zichtbaar te maken. Het College heeft toegezegd te gaan werken aan een duidelijke

bewegwijzering en aanduiding van de parkeerplekken. De ruimte binnen de
hekken blijkt geen openbare parkeerplek te zijn, maar een ruimte die nodig is in

geval van calamiteiten.

Vragen naar mogelijkheden g-sport in Maastricht 
 

Vanuit het veld wordt de behoefte uitgesproken om inzichtelijk te krijgen welke g-
sport (sporten voor mensen met een lichamelijke, visuele of verstandelijke handicap)

mogelijkheden er zijn in Maastricht, bijvoorbeeld bij verenigingen. Daarom
heeft fractievoorzitter Franca Eurlings dinsdag in de gemeenteraadsvergadering

https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/nieuws/nieuws/artikel/onderhandelaarsresultaat-maastricht-onbegrensd-en-ontspannen/


gevraagd hoe de mogelijkheid wordt gegeven om inzichtelijk te krijgen welke g-
sportmogelijkheden er zijn in Maastricht. Het College geeft aan dat dit overzicht op

de website van Maastricht Sport staat en iedere vereniging zich hier ook kan
aanmelden voor een vermelding op de site.

Uitslag Stemtent: ‘Maastricht kan toleranter’

Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 1992 van afgelopen
zaterdag, is een kleine meerderheid van de Maastrichtenaren van mening dat
Maastricht niet heel tolerant is. Op de stelling ‘Maastricht is een tolerante stad’,

antwoordde 48% van de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden
via internet bevestigend. Van de 44 deelnemers stemden 21 personen ‘eens’ en 23
personen ‘oneens’. Voorstemmers gaven aan dat de nieuwkomers meer en meer

geaccepteerd worden en deel uitmaken van de Maastrichtse samenleving. Een van
de voorbijgangers: “We zijn soms wat streng voor onszelf. Vergeleken met andere

landen zijn wij behoorlijk tolerant.” Tegenstemmers waren onder andere van mening
dat er nog te vaak negatief en zelfs racistisch gereageerd wordt op buitenlandse

studenten. Een van de tegenstemmers op Plein 1992: “Ik vind het shockerend om te
horen hoe sommige van mijn met name Aziatische studenten bejegend worden op

straat in Maastricht. In dat opzicht zijn sommige Maastrichtenaren totaal niet
tolerant.”

Maastricht tweede stad op cultuur gebied

Maastricht is tweede geworden op cultureel gebied in het jaarlijkse overzicht
van de Atlas Nederlandse Gemeenten. In deze atlas worden de prestaties
van de vijftig grootste gemeenten in ons land met elkaar vergeleken. Bij de

vergelijking wordt rekening gehouden met verschillende culturele sectoren ten



opzichte van het aantal inwoners. Amsterdam werd eerste. Leeuwarden werd
derde.

Wethouder Bert Jongen: ‘De tweede plek geeft aan dat we op de goede weg
zijn met ons cultuuraanbod. Voor mij is het ook een aansporing om de

culturele aantrekkelijkheid van Maastricht en de regio in samenwerking met
Heerlen, Sittard-Geleen en de Provincie Limburg nog verder uit te bouwen.

Wie weet kunnen we dan door gezamenlijke inspanningen op de eerste plek
terecht komen’.

D66 Maastricht  
 

Voor vragen, opmerkingen of afmelden voor de nieuwsbrief, mailt u naar: 
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