
 

 



Maastricht, 7 februari 2021 

Betreft: Demonstratie-recht 

Raadsleden,!

Hierbij het verzoek van Argus Buurtplatform om, gezien het in-consequente handelen van de burgemeester, 
te waarborgen dat onze sit-in, geweldloze demonstraties i.v.m. de herbenoeming’s procedure van de 
burgemeester, van zondag 14 feb - woensdag 17 feb  in De Breuling met inachtname van de basis-
maatregelen (o.a. handen wassen en 1,5 meter afstand) doorgang kan vinden. !

Geen enkel raadslid met een onafhankelijke stem in de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van de 
gemeente Maastricht.  heeft gereageerd op ons schrijven “ondermijning” d.d. 20 jan jl. m.b.t. integriteit van 
wethouders en burgemeester.  Daarmee roept U in elk geval de schijn over Uzelf  af dat het 
gemeentebestuur, raad en college samen, de macht naar zich toe hebben getrokken in een periode waarin 
niet alleen een noodverordening is afgeroepen, over de herbenoeming van de burgemeester moet worden 
besloten, maar bovenal ook geen traditionele machseuverdrach, ruimte voor zelf-reflectie,  bij gebrek aan 
een prins en interesse van zijn/het establishment in onze stad gaat plaatsvinden. !

Argus neemt voor de toekomstige leefbaarheid/vrijheid in de stad nu, na langjarige samenwerken, een 
veelvoud van bijdragen aan uw besluitvorming en pogingen om in gesprek te blijven, nu het middel van 
demonstratie  tegen het optreden van de lokale overheid in de hand zoals helaas al gebruikelijk op 
toenemend aantal plaatsten in de wereld. Een grondrecht.!

Demasque 
Om wederom verongelijkte gezichten te voorkomen en/of weliicht nu toch de ernst van de situatie tot achter 
de maskers door te laten dringen, enkele actuele, eenvoudige, voorbeelden van de wijze waarop het subtiel 
vormgegeven stelsel van onze rechtstaat, met gescheiden machten, tot een zelfgenoegzaam rollenspel is 
verworden. Een politiek  “spel”, waarbij onze buren zonder twijfel de dupe zijn.!

MECC!
De door U te goedgekeurde begroting voor 2021, met diepgaande bezuinigingen, in de zorg bevatte 
ondanks onze verzoeken om aandacht (vrijwel) geen financiele gegevens over het MECC. Achteraf kwam 
het college toch met een RIB over aanzienlijke steun in de vorm van huurverlaging en een lening. De PvdA 
stelde (art 47-) vagen. Voor de vorm ? !

Uit het antwoord van wethouder Aarts moet/moest al worden geconcludeerd dat !
1. de huurverhoging i.v.m. de nieuwbouw (50 mln EUR) niet marktconform of op basis van de kostprijs (2% 
gecalculeerde rente) worden doorberekend. !
2. het uit de U ter beschikking gestelde informatie niet duidelijk is welk gedeelte van de lening zal worden 
gebruikt voor de dekking van eerder geplande investeringen en welk deel voor de dekking van verliezen in 
de aankomende jaren. !
3. de eerder geplande investeringen al bekend waren bij de bespreking van de begroting 2021 en dus toen 
hadden moeten worden meegenomen bij de afwegingen waarbij scherp in de zorg is gesneden. !
Bewuste manipulatie in een kader van belangenverstrengeling.!



TEFAF en de start van het Covidtijdperk!

Argus vroeg uw aandacht op 28 feb 2020 voor de incorrecte informatie van de burgemeester m.b.t. TEFAF. 
Zij werd toen niet geadviseerd door het RIVM. Uit de krant hebben we na die tijd mogen lezen dat mevr. 
Penn-te Strake geen juridische basis zou hebben gehad om in te grijpen. !
Argus vroeg U herhaaldelijk om formele verantwoording van de burgemeester. Alleen op die manier kunnen 
we iets leren. Groen Links stelde onlangs (art-47)- vragen, maar ging slechts in op een specifieke casus. 
Voor de vorm ?!

In de RIB over de carnaval 2021 verwijst de burgemeester m.b.t. de noodverordening naar art 176 van de 
Gemeentewet. In de aankomende raadsvergadering wordt U dan ook gevraagd die noodverordening te 
bekrachtigen.  In dat artikel wordt echter verwezen naar 175:!

Zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich niet langer voordoet, trekt de 
burgemeester de voorschriften in.  “Gedreigd werd dat er schade toegebracht zal worden aan voorwerpen 
in de publieke ruimte.” [RIB}!

De vraag aan U is tot wanneer was er die concrete dreiging ?  Of is de burgemeester van mening dat de 
beschreven dreiging nog steeds bestaat ? Die dreiging kan toch zeker niet bestaan uit de rondgang van de 
Angel-side of de demonstraties van enkelingen zoals de beelden eenduidig aantonen.!
Die vraag moet worden beantwoord voordat U de noodverordening bekrachtigd. Een noodverordening die 
naar onze mening namelijk al ingetrokken had moeten worden om (de schijn) te voorkomen dat op lokaal 
niveau lichtvaardig met grondrechten wordt omgegaan.!

Machseuverdrach 

Aankomende raadsvergadering mag U ook beslissen over het geluid bij horeca buiten. In het betre"ende 
raadsvoorstel staat:!
“Op dit moment zijn er geen signalen dat horecaondernemers voornemens zijn dergelijke geluidsboxen te 
plaatsen. Echter onderhavig besluit is nodig om juridisch succesvol op te kunnen treden als dergelijke 
geluidsboxen worden geplaatst.”!

Bij de argumenten zoals opgenomen in datzelfde raadsvoorstel dat de carnaval, die in Maastricht 
gekenmerkt wordt door een grote gekke menigte die hossend, dansend en zingend door de stad trekt. Een 
dergelijke menigte is een voedingsbodem voor de verspreiding van het COVID-19 virus.!
In de krant laat mevr. Penn-te Strake opnemen dat zelfs het rondlopen met een pakje nu niet wenselijk is.!

Hopelijk onderkent U de schrijnende tegenstrijdigheid met het optreden van de burgemeester vorig jaar aan 
de vooravond van de pandemie toen wij nog als complotdenkers werden weggezet toen we de TEAF als 
voedingsbodem voor de verspreiding bestempelden. Bovendien hebben ook de boetes tegen leden van de 
Angel-side al vraagtekens onder U opgeroepen.!

Toen stelde de burgemeester alle vertrouwen in de intelligentie van haar gemeentelijke zaken-partners, gaf 
geen blijk van haar wensen en kon, zo stelde zij, geen juridisch kader vinden voor maatregelen.!
Nu zijn er geen signalen dat de zwaar getro"en horeca-ondernemers niet nog steeds welwillend zouden 
blijven, maar wordt zelfs een enkele geluidsbox juridisch gedwarsboomd.  !

Inderdaad burgemeester en wethouders kennen hun rechten, lijken de al meer dan 2000 jaar geleden naar 
onze stad gebrachte “verdeel en heers’ tacktiek nog steeds succesvol uit te spelen met hoe zit het met de 
plichten van betre"ende ambtsdragers ? !

Het verbaast ons overigens in beschreven kader niet dat ook de Tempeleers onder leiding van o.a. vice-
president Lousberg, dit jaar de machtsoverdracht als cruciaal element van het carnaval niet organiseren, 
terwijl het zich daar (met een overweldigend televisie-optreden) in principe ter vermaak van het volk zeker 
wel voor leent.  !

https://maxius.nl/gemeentewet/artikel175/


Demonstratie 

Argus zal tijdens de sit-in van 14-17 feb, 15-20 uur, met een korte Boonte Storm van 4 bolderkarren, in De 
Breuling wel pleiten voor een machseuverdrach van het volk in 2021. Het haar dat het Volkshuis 120 jaar 
bestaat. !
We doen dat in de vorm van een stoelendans met genodigden zodat we op afstand blijven en weten wie er 
in onze ruimte aanwezig is. Een gast draagt zijn/haar stoel over. U bent, na aanmelding, van harte welkom. 
Juliet ook. We houden niet van Romeo’s.!
Om onze boodschap “from Maastricht with love” met de bijbehorende vreugde uit te kunnen dragen zullen 
we proberen e.e.a. online te streamen en mogelijk via bijv. Zoom meerdere sit-in lokaties virtueel met elkaar 
verbinden. !
Onze optocht met bolderkarren op Valentijnsdag is een boodschap over mens zijn, mens blijven en de 
menselijke maat. Bolderkarren i.p.v. of naast praalwagens maken de ludiek/kritische noot over gewenste 
verhoudingen weer betaalbaar. “het volk is er immers niet voor de staat”[Pieter Waterdrinker in Buitenhof 7 
feb 2021 over Rusland] !

Hopelijk bent U n.a.v. bovenstaande te bewegen om de herbenoeming van “onze” burgemeester niet zuiver 
formeel en juridisch zuiver af te doen, maar om lering te trekken uit de ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren en de verantwoordelijke ambtspersoon voor de kwaliteit van het proces van burgerparticipatie, 
openbare orde en integriteit daar ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor te houden. Argus zal u daarbij tot 
het einde van de avondklok ook fysiek sterken door de puinhoop die we hebben ontvangen vanaf dinsdag 9 
feb elke avond symbolische terug op uw bordje te komen leggen.!

Voor een eventuele toelichting kunt u natuurlijk ook telefonisch (0630551190) contact opnemen.!

Bij voorbaat dank voor uw doortastendheid.!
Met vriendelijke groet!

Alfons de Laat!
namens Argus Buurtplatform !

p.s. Illustratie voorpagina uit NRC- artikel” Limburger heeft gevoelig oor voor taal” [2018]


