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Uitslag Stemtent: ‘Meerderheid tegen lagere ophaalfrequentie restafval’ 
 

Afgaande op de uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 1992 van afgelopen
zaterdag, is een grote meerderheid van de Maastrichtenaren van mening dat het

eenmaal in de vier weken ophalen van de restzak te weinig is. Op de stelling
‘Restzak eenmaal per maand ophalen is voldoende’, antwoordde 87% van de

voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet ontkennend.
Van de 153 deelnemers stemden 20 personen ‘eens’ en 133 personen ‘oneens’. 

 
Voorstemmers gaven aan dat het een goed idee is om mensen vooral groente- en 

fruitafval beter gescheiden aan te laten bieden. Een van de voorstemmers: ‘Ik scheid 
mijn afval nu al heel nauwkeurig en heb daardoor amper een restzak vol per maand’. 

 
Tegenstemmers waren onder andere van mening dat bij een lagere ophaalfrequentie
de restzak zeker in de zomerperiode enorm zal gaan stinken. Vooral bewoners van 

hoogbouw gaven aan dit als een mogelijk probleem te ervaren. Een van de 
tegenstemmers: ‘Eenmaal per 4 weken restafval ophalen is voor hoogbouw wel heel
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erg beperkt. Terug van eenmaal per week naar eenmaal per twee weken lijkt me wel 
haalbaar.’

Werkbezoek 'Geul & Gulp': water- en visstanden

Zonneweide Lanakerveld

Op 11 december jl. stemde D66 Maastricht voor het raadsvoorstel betreffende de
realisatie van de zonneweide Lanakerveld, waarmee een begin gemaakt zal worden

door het in de markt zetten van de aanbesteding. 
 

Het is lastig om aan de energietransitie te kunnen voldoen maar door te beginnen
met het plaatsen van zonnepanelen op de zonneweide, wordt een goed begin

gemaakt. D66 gaf reeds in eerdere rondes aan dat het geen “of” verhaal maar juist
een “en“ verhaal. Als we in de toekomst op een duurzame wijze onze energie

wensen op te wekken, zullen we alle opties om te verduurzamen moeten benutten.
Dit houdt in dat er ook meer ingezet moet worden op bewustwording bij inwoners en

het stimuleren van inwoners bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. 
 

Betreffende Zonneweide Lanakerveld heeft D66 meermaals aangegeven het
belangrijk te vinden dat er, daar waar er nog specifieke wensen van bewoners zijn

m.b.t. de inpassing van de zonneweide, gekeken moet worden of hieraan
meegewerkt kan worden op enige wijze.

https://youtu.be/rnAIOscqtUs


Aan tafel over het ouderenbeleid 
 

D66 Maastricht vindt het belangrijk om met de stad in gesprek te gaan over wat leeft
en speelt in onze stad. Deze keer deden we dat middels het concept 'aan tafel',

waarbij we onder genot van een hapje en drankje op een willekeurige plek in de stad
met inwoners het gesprek aangaan. De afgelopen jaren kwamen onderwerpen aan

bod als studenten, sport en horeca. 
 

Op 28 november hebben we aan tafel gezeten met betrokkenen over het thema
ouderenbeleid, een onderwerp dat erg leeft in de stad. Het was een waardevolle
bijeenkomst waar zorgen over onderwerpen zoals digitalisering, eenzaamheid en
betrokkenheid de revue passeerden. Ook was het goed om te zien dat er op een

kritische maar positieve manier over het ouderbeleid is gesproken. Er is nog genoeg
werk aan de winkel, waar we met zijn alle energie in moeten stoppen.
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