
Bijdrage D66 Maastricht, kaderbrief 14 juli 2021

Voorzitter,

Vandaag is het Quatorze Juillet, een Franse feestdag die vaak wordt gezien als beginpunt van de 
Franse revolutie. Dat wat uitgebreid wordt gevierd met vuurwerk! U zult waarschijnlijk denken, revolutie 
& vuurwerk? Nee, van een revolutie willen wij niet spreken in Maastricht. De gemeenterekening gaf 
echter een verrassend stukje vuurwerk door een positief resultaat. Maar vandaag kijken we door de 
kaderbrief vooruit naar komend jaar Maar ook kijken we naar verandering van denken en het 
bespreken van punten en wensen van de politieke partijen in Maastricht. Ook wij hebben wensen en 
overpeinzingen die wij graag met u, collega raadsleden en het College willen delen. Kortom: ´Wat is 
loos in Mestreech”.

Voorzitter,

Jeugd

Wat een positief bericht ontvingen wij over het sociaal domein, voor jeugdzorg komt er €8.8 miljoen 
extra. Chapeau aan onze wethouder voor het lobbyen in het Haagse. De jeugd is de toekomst en hier 
dienen wij met zijn allen dan ook in te investeren. Het kabinet heeft het licht gezien en heeft € 58,5 
miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget is bedoeld om de dialoog 
met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven 
aan de mentale weerbaarheid van jongeren. Dit bedrag komt bovenop het coronapakket dat al eerder 
beschikbaar gesteld is voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, verminderen van leerachterstanden, 
voor de continuïteit van onderwijs en voor de huisvesting van dak- en thuisloze jongeren. Je ziet dat 
gemeenten om ons heen deze gelden gebruiken en inzetten, maar hoe zet de gemeente Maastricht 
haar gelden in? De gemeente Sittard-Geleen is aan de  slag met de subsidieregeling Perspectief voor 
jongeren. Hier hebben zij 40x €1.000 vrijgemaakt om jongeren te stimuleren om op een veilige en 
verantwoorde manier een activiteit of ontmoeting te (laten) organiseren op het gebied van sport, cultuur
en vrije tijd. Dergelijk besluit zien wij als een aanvulling en van toegevoegde waarde voor ons eigen 
bestaande beleid m.b.t. jongeren maar ook bij (naschoolse) activiteiten zoals LEA*, Sport & bewegen, 
cultuurparticipatie, cultuureducatie en zelfs evenementen. Het creëert ons inziens mogelijkheden om 
aan te sluiten bij de plannen die scholen nu indienen in het kader van de NPO middelen. Geweldig 
toch? Na 1,5 jaar thuis zitten worden zij weer gemotiveerd. Erg laagdrempelig en een doelgericht 
initiatief! Wij worden hier enthousiast van, u ook als college? Want wie wil nu niet investeren in onze 
jongeren? Wie heeft hier nou de toekomst zeggen we altijd? Dit is een uitgelezen kans om daad bij het 
woord te voegen. Wij willen het college dan ook verzoeken om met een soortgelijk voorstel te komen bij
de begroting en ons hier tijdig voorafgaand aan de begroting te informeren over deze ontwikkelingen.

GRAAG EEN REACTIE.

(*LEA is lokaal educatieve agenda)

>>>



Voorzitter,

Studentenstad

We verkeren als Maastricht in de luxe positie om een studentenstad te zijn. Kennis is één van de 
economische motoren voor de toekomst van onze stad. Dat betekent dat we kennis moeten behouden 
en studenten aan de stad moeten binden. Ook internationale studenten, waar we er in Maastricht 
nominaal de meeste van hebben in Nederland. Niet alleen vanuit economisch oogmerk is deze 
integratie belangrijk. Recente voorbeelden laten zien dat het rondom de leefbaarheid in bruisende 
wijken, waar ook studenten huisvesten belangrijk is, om dialoog en betrokkenheid te stimuleren. D66 is 
dan ook blij om te zien dat het Match Housing project zijn vruchten afwerpt. Toch zagen wij in de 
beantwoording op onze vragen dat veel vanuit het project Student & Stad on hold is gezet het 
afgelopen jaar, dat betreuren wij. D66 roept dan ook het College op om de integratie tussen student & 
stad te bevorderen. 

D66 denkt aan het volgende concrete ideeën:

● Kan het college met het CvB’s in gesprek treden om bijvoorbeeld gratis Nederlandse taal- en 
cultuurles via UM en Hogeschool Zuyd aan te bieden? Niet alleen het eerste jaar, maar tijdens de hele 
studieperiode.
● Zou het niet mooi zijn als UM en HS Zuyd zouden toewerken naar een open dag? Niet voor de 
toekomstige student, maar voor de inwoners van onze stad. 
● En, voorzitter, als het geld dan toch op de plank blijft liggen: waarom creëren we niet een subsidie 
voor studenten met goede ideeën rondom dit thema van integratie? Immers zijn zij zelf de experts op 
dit gebied.

GRAAG EEN REACTIE.

Voorzitter,

Verkeerscirculatie

Als het om verkeer gaat, dan juicht D66 het toe dat we het 'Stop-principe' hanteren. Stappen-trappen-
OV-personenauto dus. We zien dat er de laatste jaren bij deelprojecten rekening is gehouden met dit 
principe, maar wat wij nog steeds missen is de totstandkoming van een totaalvisie. Wat betreft de 
eerste aanzetten tot een nieuw verkeerscirculatieplan, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, blijft 
het wat ons betreft angstvallig stil. Kan het College ons toelichten wat de stand van zaken is en 
wanneer zij denkt naar de raad te komen met deze eerste stappen?

GRAAG EEN REACTIE.

>>>



Voorzitter,

Wonen

Wij geloven dat je écht vrij bent, als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt.
We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen. Iedereen verdient een fijne woning in een prettige 
leefomgeving. Of je nu een echte Sjeng bent, student, starter of wat dan ook. Toch lukt het veel mensen
niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Vooral starters en mensen met
middeninkomens hebben het lastig. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig 
voor een woning in de private sector. Daarnaast hebben we nog de huisjesmelkers die torenhoge huren
vragen. Veel mensen betalen een fortuin voor een bezemkast. En dat is niet de bedoeling lijkt ons. Wij 
vinden dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen. Hoe kijkt het college tegen deze problematieken 
aan en welke mogelijke oplossingen ziet het college? Wij zien vaker beperkte mogelijkheid voor het 
gebruik van panden door de bestemming die er op rust. D66 wil dat panden vaker een dubbele 
bestemming krijgen. Zo kunnen winkels en kantoren veel sneller in woningen veranderen. Dat zorgt niet
alleen voor meer woonruimte maar gaat ook de leegstand tegen.

Anderzijds willen we ook dat panden met woonbestemmingen eenvoudiger kunnen worden omgezet 
naar een bestemming voor bijvoorbeeld een bijzondere hotelbestemming. Welke mogelijkheden ziet het
college voor Maastricht? Dan nog de leefbaarheidskwestie. De afgelopen jaren groeide in Maastricht en
andere studentensteden het verzet tegen verkamering. Omwonenden vinden dat studentenwoningen 
vaak voor overlast zorgen en de leefbaarheid aantasten. Wij willen dat de rijksoverheid met 
studentensteden specifieke afspraken maakt om niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van 
studentenhuisvesting te vergroten. Zowel voor de studenten als voor hun omgeving. Met goede regels 
en afspraken, zoals fietsparkeerplekken en geluidsnormering als onderdeel van de bouwvergunning, 
willen we ervoor zorgen dat pandeigenaren rekening houden met de omgeving en dat de leefbaarheid 
verbetert. Graag zien we dat het college een appèl doet op de landelijke politiek om hierin de gewenste 
en/of noodzakelijke ondersteuning te krijgen.

Wat kan het college hieraan bijdragen?

GRAAG EEN REACTIE.

Voorzitter,

Muziekgieterij

De stad Maastricht heeft een poppodium, de Muziekgieterij, dat een van de jongste poppodiums van 
Nederland is, maar wel al één met een bekende naam! We hebben nu al meerdere momenten van 
discussie gehad over subsidie van ons poppodium. Als wij nu lezen in de kaderbrief hoe voortvarend dit
college eindelijk muziek wil maken van ons poppodium stemt ons dat uitermate positief! Er klinkt op dit 
punt muziek vanuit het College! Iets dat klinkt als muziek in onze oren.

Voorzitter als laatste,

Externe inhuur

Straks zal de motie “externe inhuur” nog worden behandeld. Een motie waar wij mede-indiener van zijn,
net als de meerderheid van deze raad. Wij zijn benieuwd wat het college van deze motie gaat vinden, 
want ook D66 Maastricht heeft meerdere keren erop aangedrongen om te kijken naar externe inhuur, 
maar in het verleden was dit niet mogelijk vertelde het college. Misschien heeft het college een nieuw
toverdrankje gevonden en ziet het nu kansen en horen we bij de behandeling van de begroting van 
2022 wat wel mogelijk is. Wij zijn benieuwd wat het College gaat doen. Voorzitter, voordat ik ga 
afronden wil ik nog even refereren naar de woorden die ik vorig jaar gebruikte in onze bijdrage. Laten 
we ons met z’n allen voor de volle 100% veur us stad Mestreech inzetten. Oppositie, coalitie en het 
college, we moeten de handen ineen slaan en ja, we hoeven het niet eens te zijn, maar ga in gesprek 
met elkaar en bediscussieer de punten van verschil op inhoud en niet op de persoon.

Tot zover voorzitter. Dank u wel!


