PERSBERICHT
n.a.v. vonnis in kort geding Argus Buurtplatform versus Gemeente Maastricht

Argus Buurtplatform betreurt het vonnis van mevr. mr. W.E. Elzinga in een kort geding inzake
huurovereenkomst. Met name omdat de gemeente, ondanks een door alle partijen aanvaard alternatief
voorstel, bewust op dit vonnis heeft aangestuurd om een privaatrechtelijke principe uitspraak af te
dwingen, zonder daarbij de publiek-rechtelijke aspecten vooralsnog in ogenschouw te willen nemen.
Publiekrechtelijke verstengeling in deze wordt helaas ook door de rechter (vonnis punt 4.3) vrijwel zonder
aanvullend commentaar bevestigd.
In dit stadium, zonder al verder inhoudelijk op de zaak te willen ingaan, wijst veroordeeld buurtplatform tot
betaling van meer dan 1400 EUR op bijzonderheden in het feitenrelaas van de rechter. Ten eerste heeft het
college op 31 jan 2017 geen besluit genomen over pand en terrein voormalig Lumiere. Het betreﬀende
perceel was al tientallen jaren openbaar te betreden en de poort aan de Bogaardenstraat bood toegang tot
beide panden op dat perceel. Daarnaast blijken er ondanks een door vrijwilligers opgemaakt vuistdik
dossier geen feitelijkheden te bestaan tussen het begin van concrete onderhandelingen begin feb en de
terugstorting van gerelateerde subsidie in september 2017.
Het buurtplatform zal in ieder geval in hoger beroep gaan tegen genoemde privaatrechtelijke uitspraak en
beroep aantekenen tegen de wijze waarop de bestuurlijke aspecten uit het bezwaarschrift m.b.t.
onrechtmatigheden gestelde erfdienstbaarheden zijn behandeld. We nodigen belangstellende uit zelf alle
betreﬀende stukken, als reflectie op het coalitie-akkoord WIJmaastricht aan de vooravond van de
verkiezingen, te lezen op www.6211-kunstkwartier.nl (vanaf 5 jan volledig beschikbaar)
Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor wethouder Gerats van de Socialistische Partij (SP).
Niet alleen als het gaat om zijn taak in de transitie van buurtplatforms naar -netwerken, maar vooral de
interpretatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Wij staan pal achter onze buren. Ook die met een beperking en hopen op uw ondersteuning bij de
verwerking van de veroordeling en het hoger beroep in het kader van de zogenaamde burger-participatie.
Participatie betekent naar onze mening niet het bewust uit elkaar spelen van zich verenigende burgers.
Vrijwillig meedoen moet ook vrijwillig meedenken kunnen betekenen, alhoewel dat mogelijk indruist tegen
de plannen van de (gemeentelijke) overheid.
Tot slot zal het buurtplatform zal naar aanleiding van reeks van ervaringen tijdens het dakloos bestaan in de
afgelopen maanden de Commissaris van de Koning in Limburg verzoeken om een onderzoek in te stellen
naar de integriteit van het gemeentelijke bestuur in Maastricht ten opzichte van haar burgers. Het gaat
daarbij om belangenverstrengeling - het vervagen van de grenzen tussen formeel gescheiden machten
(bestuurlijk/uitvoerend, wetgevend en rechtelijk) op lokaal niveau.
Voor aanvullende informatie, vragen, op- en/of aanmerkingen: kunstkwartier6211@yahoo.com.
Een liefdevol 2018 toegewenst.
Maria Essers
namens Argus Buurtplatform

