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Voorzitter, leden van de Raad,  
  
D66 Maastricht is trots op Maastricht, de stad van ons allemaal, maar ook een stad die altijd in 
beweging is! Terugkijkend op 2018 geeft het ons een goed gevoel, wanneer we kijken naar de cijfers. 
Financieel staan we er goed voor! Om met de taal van het Songfestival te spreken, Douze points voor 
het college hiervoor. 
 
Maar we kijken natuurlijk niet alleen naar wat goed is, maar ook naar wat verbeterd kan worden. Maar 
eerst ere wie ere toekomt, D66 Maastricht heeft veel technische en inhoudelijke vragen gesteld over 
de gemeenterekening en de kaderbrief. Wij zijn de ambtenaren en het college dankbaar voor de 
terugkoppeling en de heldere beantwoording hiervan. 
 
Uiteraard hebben alle onderwerpen die in de stad leven onze aandacht. Wij zijn bijvoorbeeld erg blij 
dat in de kaderbrief aandacht is voor onderwijs. Er is 98 miljoen gereserveerd voor de komende jaren 
voor huisvesting van scholen. Maar gelijktijdig komt dan direct een vraag bij ons boven drijven voor de 
wethouder van onderwijs. Er is veel geld gereserveerd voor de komende jaren, maar is dit wel 
voldoende om alles te realiseren?  Graag uw reactie! 
 

1. Burgerparticipatie  
 

D66 Maastricht heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk dat de 
burgerparticipatie wordt geïntensiveerd. De afgelopen jaren zijn op dat gebied al de nodige stappen 
gezet met de komst van burgerinitiatieven, interactieve bijeenkomsten en natuurlijk het ‘the right to 
challenge.’ Die weg moeten we doorzetten zodat inwoners zich meer betrokken voelen bij het wel en 
wee in hun buurten waar ze ook wonen in Maastricht. Het “samen” gevoel is hierin enorm belangrijk. 
Middels de burgerbegroting kunnen we daar weer stappen in gaan zetten. Wij zijn dan ook verheugd 
om te zien dat voor 2019 en 2020 een bedrag van € 150.000 per jaar voor burgerparticipatie staat 
genoteerd en nog eens een structureel bedrag van € 50.000 per jaar voor de jaren 2021 en 2022. 
Voor ons is het vergroten van burgerparticipatie een must. Het plan van aanpak burgerparticipatie en 
implementatieplan burgerbegroting zijn in voorbereiding. Wij zijn dan ook erg nieuwsgierig wat eind dit 
jaar aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Misschien kan de wethouder al een kleine 
toelichting geven? Graag uw reactie! 
  

2. Jeugd 
 
Zoals we bij het punt burgerbegroting al aangaven vinden we het erg belangrijk om de inwoners van 
Maastricht te betrekken bij de keuzes die voor de stad moeten worden gemaakt en dat geldt zeker 
voor onze jeugd. De jeugd is de toekomst, en het is belangrijk om ze op jonge leeftijd te betrekken en 
mee te laten doen. Wij vinden het erg belangrijk dat ze hun stem laten horen en dat naar hen 
geluisterd wordt. Kinderen doen NU mee. En dat betekent NU investeren in LATER, daarom hebben 
wij samen met de PvdA de motie kinderburgemeester opgesteld en ondersteunen wij de oproep en 
motie van CDA betreffende het jeugdlintje. Zo kan een kinderburgemeester, de kinderen van de 
gemeente Maastricht vertegenwoordigen, een stem geven en hun belangen behartigen.  
Laat de kinderburgemeester meedenken, meepraten, meebeslissen en vooral meedoen. 
 

3. Duurzaamheid - Tegelbank 
 
Als we kijken naar duurzaamheid kunnen we veel onderwerpen opnoemen. Maar om te beginnen zou 
het mooi zijn als inwoners van Maastricht tegels uit hun tuin zouden halen ten gunste van groen. Dat 
voorkomt de toenemende hitte in de stad en het voorkomt ook overlast van snel afstromend 
regenwater. Maar waar moet je dan met de tegels naar toe? D66 Maastricht wil dat de gemeente een 
'tegelbank' opricht waar je stoeptegels kunt afgeven en waar je ook stoeptegels weer kan ophalen, 
bijvoorbeeld om ze te gebruiken voor het verzwaren van zonnepanelen op een plat dak of als 
ondergrond voor regentonnen. Dat is dan driedubbel duurzaam. Het idee is om de tegels te laten 
brengen en halen bij een nader te bepalen centraal punt. Is het college bereid dit verder uit te werken 
en bij de begroting hierop terug te komen? Graag uw reactie! 
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4. Cultuur - Muziekgieterij 
 
In de tijd dat we de cultuurvisie voor de komende jaren in Maastricht bespreken, wil D66 Maastricht 
een garantie voor de doorontwikkeling en de continuïteit van de Muziekgieterij als onderdeel van, 
maar ook als verbinder in de (euregionale) popcultuur zodat de Muziekgieterij meer zekerheid krijgt op 
een duurzame exploitatie. Wij hebben het volste vertrouwen erin dat de wethouder van cultuur meer 
geld zal ophalen bij bijvoorbeeld de provincie, nu deze miljoenen meer uittrekt voor cultuur in 
Limburg. Deze gelden kunnen dan gebruikt worden voor o.a. de cultuur die Maastricht rijk is en het 
(eu)regionale poppodium de Muziekgieterij. Wij willen graag weten hoe de wethouder dit gaat doen en 
wanneer. Graag uw reactie! 
 

5. Armoedebeleid – Budgetkringen 
 
Van cultuur naar budgetkringen is een grote stap, maar wel een onderwerp dat belangrijk is voor ons. 
D66 Maastricht ziet budgetkringen als voorbeeld van een duurzame manier van armoedebestrijding. 
De budgetkring zet mensen in armoede aan om zelf onder begeleiding van experts, tot een oplossing 
te komen, waardoor niet alleen hun financiële situatie, maar ook hun maatschappelijk zelfvertrouwen 
groeit. Een budgetkring hoeft niet alleen te worden ingezet voor armoede. Budgetkringen zijn ook niet 
gebonden aan leeftijd, maar zijn er voor iedereen die meer grip op zijn of haar leven wil krijgen. 
De vraag van ons is dan ook hoe het college, budgetkringen beter en praktischer gaat stimuleren? Is 
het college het met D66 eens dat er te weinig bekendheid is over budgetkringen? Zo ja, hoe gaat het 
college ervoor zorgen dat de budgetkring meer bekendheid krijgt onder de inwoners van Maastricht? 
Graag uw reactie!  
 

6. Fietsen 
 
Zeker met het mooie weer dat we de laatste weken hebben gehad, maar ook als het even minder is, 
dan is in de stad de fiets het meest geschikte vervoersmiddel: het is de snelste en de meest gezonde 
manier om jezelf te verplaatsen. Ondanks de stallingsmogelijkheden in de fietsenstallingen aan de 
Markt, Vrijthof, Kesselskade, Stationsplein, bij bedrijven en bij mensen thuis, blijft er behoefte om 
fietsen op straat te stallen. Zoals het CDA en de SP al hebben aangegeven in hun motie kan op een 
aantal plekken dit echter tot onveilige situaties leiden. Trottoirs worden bijvoorbeeld over de volle 
breedte gevuld met fietsen. Enkele steden, zoals Rotterdam en Den Haag, hebben een maatregel 
gevonden waarbij ze, samen met bewoners zoeken naar een oplossing voor stallingsproblemen in de 
eigen straat. Deze maatregel is de fietsvlonder. Een fietsvlonder is een fietsparkeerplaats die bij de 
gemeente aangevraagd kan worden en bestaat uit een houten vlonder met vier fietsbeugels met 
plaats voor acht fietsen. Deze fietsvlonder kan door bewoners bij de gemeente voor de duur van 
bijvoorbeeld drie maanden worden aangevraagd. Gedurende die drie maanden wordt deze vlonder op 
een parkeerplek geplaatst. Hiermee wordt de stallingsmogelijkheden van fietsen op een specifieke 
locatie tijdelijk vergroot. Tijdens deze periode wordt samen met de buurt bepaald of er voldoende 
draagvlak is voor een permanente fietsenstalling. Bij geen ernstige bezwaren kan de gemeente dan 
vervolgens overgaan tot het aanleggen of het mogelijk maken van een permanente 
stallingsvoorziening. Na de proefperiode verhuist de fietsvlonder naar een andere straat, waarvoor 
een aanvraag is gedaan. Wij vragen daarom aan de wethouder of hij bereid is een pilot te starten om 
de fietsvlonders in onze gemeente te testen. Graag uw reactie! 
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7. Verlichting Groene Loper 
 
In het donker fietsen is geen pretje. Op 2 april jongstleden nam de raad met 29 stemmen voor en 7 
tegen een motie van D66 aan, waarin werd gevraagd om te onderzoeken of er alsnog straatverlichting 
op de Groene Loper kan worden aangebracht tussen de Geusselt en station Maastricht-Noord. 
Middels de raadsinformatiebrief van 24 juni jl. is de raad geïnformeerd over de diverse varianten en de 
daarbij behorende kosten. Dank daarvoor aan de wethouder en ambtenaren. D66 wenst nu door te 
pakken en budget vrij te maken voor de daadwerkelijke plaatsing van verlichting. Gezien de 
uniformiteit met de rest van de Groene Loper opteren wij daarbij voor optie 1. Het geld zou dan 
gehaald kunnen worden uit het budget van openbare ruimte. Kan de wethouder hierin mee gaan? 
Graag uw reactie! 
 
 
Voorzitter ik zal afronden, 
 
Maastricht is van ons allemaal, Maastricht dat we willen doorgeven aan de volgende generatie, 
Maastricht een stad waar ook normaal blijven doen gewoon is, samen moeten we vooruit, want er is 
tijd voor verandering en daarom blijven we knokken voor een onbegrensd en ontspannen Maastricht! 
Wij, D66 Maastricht, willen graag Samen Sterker worden en ons Samen met iedereen die een 
positieve bijdrage levert aan, Maastricht sterker maken! 
 
Dank u wel! 
 
 


