
	 	 	 	 	 	 	 Maastricht, 30 nov 2021


Betreft: Schriftelijke bijdrage aan stadsronde m.b.t. stadsvisie 

Raadsleden,


Hierbij onder protest, zie onderstaande reactie en in bijlagen, onze bijdrage m.b.t. de stadsvisie zoals 
geagendeerd in de domeinvergadering Algemene Zaken van 1 dec a.s. 


Argus Buurtplatform is voor het weekend door de griffie aangegeven dat het agendapunt, net zoals de 
stadsronde over de milieuzone,  zou worden verdaagd tot een fysieke vergadering wederom mogelijk zou 
zijn. Vandaag, zie bijlagen, geeft dhr Betsch antwoord op een verzoek om eenduidigheid aan de griffie. 


Voor alle duidelijkheid. Dhr Betsch weigerde relatief recentelijk pertinent antwoord te geven op aan hem als 
voorzitter gestelde vragen over onze rechtspositie als buurtnetwerk tijdens een eerdere stadsronde. Nu 
moeten we vaststellen dat hij als voorzitter domein fysiek niet anders dan als raadslid kan antwoorden op 
een mail aan uw griffie. In de afgelopen 4/5 jaren hebben we van geen enkel raadslid ook maar een enkele 
keer fatsoenlijk antwoord gekregen op meer dan 100 stukken. Natuurlijk is duidelijk dat het door de 
gemeenteraad bewust opgevoerde schimmenspel c.q kat-en muis spel, waarin uiteindelijk niemand anders 
dan uw voorzitter, de burgemeester, verantwoordelijk is en moet zijn, geen grenzen kent. We hebben haar 
een paar weken geleden dan ook nogmaals verzocht haar verantwoordelijkheid te nemen bij het verbinden 
van alle inwoners van Maastricht. Zie schrijven “De Nachtburgemeester” in bijlagen. Overigens hopen we 
dat U zich in deze context ook nog herinnert dat wij vanuit De Breuling in maart 2020 tijdens TEFAF gasten 
opriepen onze tentoonstelling NIET te bezoeken om risico’s m.b.t. besmetting te vermijden. Buurtbewoners 
te beschermen.


In de potloodversie van de stadsvisie staat als visie dat Wij-Maastricht een gezonde stad willen worden. Net 
als DSM ! Daarnaast blijven/blijken sociaal en saamhorig nadrukkelijk aanwezig. 

Onze bijdrage aan de stadsvisie voor 2040, op vrijwillige basis geschreven onder door uw toedoen de 
tijdsdruk van een deadline, richt zich onder beschreven omstandigheden met name op de mentale 
gezondheid van onze stad in 2040. Overigens is en blijft onze stad naar onze overtuiging vooral een 
Bourgondische stad.


Zoals reeds herhaaldelijk en dus ogenschijnlijk aan dovemansoren aangegeven betekent voor ons uit het 
Statenkwartier een mentaal gezonde stad een stad waarin iedereen als mede-mens gehoord blijft en niet als 
werktuig kan worden gegijzeld door een BV Maastricht met buitensporige internationale aspiraties en 
vergezichten. 120 jaar geleden moesten de kartrekkers van het Volkshuis het stadsbestuur daartoe ook al 
wijzen op grondrechten. Mentale gezond in de zin van weerbaar, zelfstandig en vrij om in geluk samen te 
leven. Cynisch genoeg is onze buurt nu verworden tot een paradijs voor vastgoed-ontwikkelaars. Een ren-
zooitje….om geld te laten renderen dat steeds minder vrijheid laat aan anders bedeelde stadsgenoten.


Uw besluitvorming lijkt tegelijkertijd plaats te vinden in een door zogenaamde communicatie-adviseurs 
strak geregisseerd theater, waarin de bij wet vastgelegde taken van volksvertegenwoordigers helaas het 
onderspit delven. Meent U nu echt dat U daadwerkelijk controle uitoefent op de uitvoering en evaluatie van 
de vorige stadsvisie voor 2030 ?

Dat U zorg heeft gedragen voor een consequente uitvoering van bijvoorbeeld de visie m.b.t. Belvedere 
waarin de bouw van duizenden woningen was voorzien ?

Dat U  werkelijk in het belang van uw kiezers bezuinigt op de sociale voorzieningen, maar niet consequent 
handelt m.b.t het gebruik van de Beatrixhaven, geen enkele grip heeft op bijv. de kosten van de binnen 
haven aan het Bassin (achter de schermen van WOM Belvedere BV) op de beloofde  inkomsten van de 
(expo-ruimte) van de brandweerkantine ?




Uw besluitvorming blijkt bovendien beperkt houdbaar. Wij kregen een vaste locatie toegezegd en m.b.t. de 
Singel, huisvesting voor daklozen is al in 2014, na een moord, aan onze buurt beloofd dat de opvang uit de 
buurt zou verdwijnen. Die belofte werd, tijdens een door ons aangevraagde stadsronde, in 2017 herhaald. 
Nu blijkt de verantwoordelijk wethouder simpelweg niet (meer) op de de hoogte van de geschiedenis en legt 
de nadruk op de communicatie met Limmel. Uw collectief geheugen blijkt eveneens beperkt. 


Globalisering, toenemende ongelijkheid en de aanhoudende aantrekkingskracht van het eigen belang 
dreigen evenwichtige besluitvorming van de overheid op haar verschillende niveaus op termijn ook zeker 
niet ten goede te komen. Zelfs de hoogste bestuursrechter onderkent het gebrek aan tegenmacht in de 
eigen organisatie onderkent.  

Argus Buurtplatform is dan ook van mening dat in de stadsvisie 2040 met name pro-actief 
waarborgen moeten worden opgenomen om ons sociaal klimaat veilig te stellen. Het gaat daarbij 
met name ook om een accent-verschuiving van de aandacht voor volksvertegenwoordigers van 
beleid, visie, naar controle op de uitvoering. De andere hoofd-taak. Daarbij kan en mag de 
onafhankelijkheid van private, commerciële marktpartijen niet meer als uitgangspunt worden 
genomen. Een overheid, die zichzelf een toenemend doorslaggevende rol toedicht, moet immers ook 
nog transparanter verantwoording afleggen. Respect tonen voor principes van behoorlijk bestuur. 

Onze zuster-organisatie 6211 Kunstkwartier heeft actief deelgenomen aan de voorbereidingen van de 
zogenaamde cultuurvisie en daarbij o.a. aandacht gevraagd voor de functie van kunst bij het uitdrukken en 
kanaliseren van maatschappij kritiek. Tevergeefs. Geen enkele ruimte, laat staan budget, voor reflectie in de 
stortvloed van Sjiek en Sjoen, die nu wel tot in de buitenwijken zal mogen doorsijpelen. 


Jammer dat U blijkbaar vooralsnog het systematisch negeren van actieve burger(-organisatie)s verkiest 
boven de dialoog. Verharding, die gezien onze historie onvermijdbaar verder zal uitmonden in geweld, 
boven geciviliseerde (schriftelijk) uitwisseling.

Het zal U hopelijk en gezien hetgeen in de laatste jaren is voorgevallen dan ook niet verrassen dat wij weer 
de daad bij het woord blijven voegen en momenteel aangifte tegen uw raad - een bestuursorgaan, 
voorbereiden*. We zien graag de inschatting van het OM m.b.t. de rechtmatigheid van de wijze waarop U 
met onze organisatie in de periode 2017-2021 bent omgegaan en zullen dat ook aan Provinciale Staten 
mededelen. PS mag zich binnenkort alsnog uitspreken over het uitblijven van enig antwoord op ons verzoek 
om integriteit’s onderzoek naar uw voorzitter, burgemeester Penn- te Strake, en een drietal wethouders/
lijsttrekkers.


Succes bij uw visie en de aankomende verkiezingen,


Met vriendelijke groet,


Maria Stelten

namens Argus Buurtplatform


* voor inhoudelijke vragen kunt U contact opnemen met Alfons de Laat.


bijlagen: 	 schrijven “De Nachtburgemeester”

	 	 communicatie m.b.t. stadsronde




bijlage 1 Open Brief 

	 DE NACHT BURGEMEESTER 
	  - knipoog naar de medemens - 

	 	 	 	 	 	 	 Maastricht, 9 november 2021 

Geachte burgemeester Penn-te Strake, 

De val van de Berlijnse Muur, vandaag 22 jaar geleden, maakte Duitse eenwording en uiteindelijk 
hereniging binnen geheel Europa mogelijk. Ik persoonlijk heb in de periode 1992 - 2018 in Litouwen 
mogen leven. Levenservaring die me vooral zelf-reflectie heeft (op-)gebracht te midden van 
kleurrijke mensen die eindelijk hun dromen konden waarmaken.  

Zonder hier opnieuw in details te treden ben ik van mening dat uw invulling van uw functie als 
burgemeester in onze stad helaas hoofdzakelijk tot een scherpe(re) tweedeling heeft geleid. In 2017 
vroeg ik u om integriteitsonderzoek ivm de (uit-)verkoop van maatschappelijk vastgoed in het 
Statenkwartier, nu blijkt er nog steeds geen fatsoenlijke ruimte voor daklozen en wordt de gemeente 
op verzoek van Amnesty International door de hoogste bestuursrechter op haar vingers getikt.  

Alle beloften over een Maastrichtse maat ten spijt krijgen de mantelzorgers een gekortwiekt  
compliment, terwijl architecten voor uw WOM Belvédère, de BV Maastricht, extra geld krijgen om 
creatief bezig te kunnen zijn …. Budget voor burgerparticipatie is voor 2022 nog niet voorzien, 
terwijl de “potjes” van/voor diversiteit uitpuilen. De raad in nieuwe samenstelling zal naar 
verwachting ook uit nog meer groepen eenlingen bestaan. Verdeel en heers ? 

Kortom: Duistere tijden. Tijd voor de “nacht burgemeester”, nadat ik U uit netheid toch nog een 
laatste keer zou willen vragen, na enige zelfreflectie, de eer aan uzelf te houden, of in gesprek te gaan 
met de betrokken kritische burgers en zorg te dragen voor beantwoording van hun gegronde vragen 
door de politiek. Uw negeren van feitelijkheden moet stoppen. Anders dan in het succesvolle China 
kennen we de Wet Openbaar Bestuur en lijkt participatie ook buiten de Communistische Volkspartij 
vooralsnog gewaardeerd.  Een burgemeester is immers geen veredelde schooljuf voor volwassenen, 
maar vervuld de belangrijkste rol bij het voortdurend blijven verbinden van burgers en stadsbestuur 
met vooral oog voor de bescherming van de rechtspositie van alle betrokkenen. 

De NACHTBURGEMEESTER houdt op dit moment zijn try-outs in de vitrine van De Breuling - 
ontmoetingsplek voor Verlangenverstrengeling. Het pop-up straattheater. 

Het (onzijdig) heeft, in de vorm van een lichtkrant, wel verdiende aandacht voor “buren” waarvan 
waardevolle bijdrage aan onze samenleving niet meer door de reguliere media wordt opgepikt. 
Daarnaast worden de activiteiten van onze volksvertegenwoordiging met gezond verstand bekeken 
en, waar nodig, van aanvullende feitelijkheden voorzien.  
Kortom: een knipoog naar de medemens, die naar verwachting al begin 2022 voor verschillende 
buurten zijn/haar intrede zal gaan maken. 

Hopende op deze wijze, geheel in de traditie van het Statenkwartier, een innovatief platform voor 
activistische inwoners, scherpe aandeelhouders voor een sociale stad Maastricht, te scheppen. 
Macht niet zonder tegenmacht. Kleur ontstaat immers in het samenspel tussen licht en donker.  
 

Met vriendelijke groet, 



Alfons de Laat 

bijlage 1 - communicatie m.b.t. stadsronde 

Begin doorgestuurd bericht:
Van: alfons de laat <alfonsdelaat@gmail.com>

Onderwerp: Antw.: afgelaste stadsronde stadsvisie

Datum: 1 december 2021 om 06:42:04 CET

Aan: "Betsch, Rene" <Rene.Betsch@gemeenteraadmaastricht.nl>


Geachte heer Betsch,

Fouten zijn menselijk, mits in beperkte mate en met inachtname van de consequenties.
Natuurlijk kan elke stadsronde digitaal plaatsvinden. Dat hoeft, in dit geval, echter (nu onder gegeven 
omstandigheden) niet. 
Jammer dat U voor uw beurt schrijft en actieve burgers vergeet in bescherming te nemen. Zie onze bijdrage 
aan de stadsronde. U bent toch “oppositie" ? Speelt wanneer dat uitkomt het ongenoegen….Eigen belang ?
Gaat U schamen. Wilders en zijn echte medestanders niet waardig. 

Met vriendelijke groet,

Alfons de Laat 
namens Argus Buurtplatform

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Betsch, Rene" <Rene.Betsch@gemeenteraadmaastricht.nl>

Onderwerp: Antw.: afgelaste stadsronde stadsvisie

Datum: 30 november 2021 om 14:31:41 CET

Aan: alfons de laat <alfonsdelaat@gmail.com>


Geachte mijnheer De Laat,
 
Ik heb nav uw mail contact opgenomen met de griffie.
Hieruit blijkt inderdaad dat zij zich vergist hebben. De stadsronde van de milieuzone is afgelast en de 
stadsronde over de visies gaat as woensdag door, dit staat ook zo in het Raadsinformatiesysteem vermeld.
 
De stadsronde over de milieuzone is in overleg met de agendacommissie afgelast omdat de aanvragers van 
de stadsronde zèlf een verzoek hebben ingediend om het te verplaatsen totdat het fysiek mogelijk is. 
Aangezien niet duidelijk is wanneer het fysiek kan plaatsvinden en we het dus niet kunnen verplaatsen, is de 
ronde voorlopig geannuleerd.
Dit was dus een speciale stadsronde op verzoek van een grote groep inwoners zelf dat is iets anders dan 
gebruikelijk. 
 
Ondanks dat het signaal om stadsrondes bij voorkeur fysiek te houden bekend is, ben ik van mening dat een 
stadsronde ook digitaal kan plaatsvinden, net als raadsvergaderingen.
Hiermee zeg ik niet dat het mijn voorkeur heeft, maar de huidige situatie vraagt nu om dergelijke 
oplossingen. 
Wij willen als agendacommissie zowel inwoners als raads- en burgerleden zoveel mogelijk veilig hun werk 
laten doen.
Ik voel het als morele plicht hieraan een bijdrage te leveren.
 
Ik wil u dan ook op het hart drukken dat in de agendacommissie, waar ik als voorzitter van het fysieke 
domein deel van uitmaak zorgvuldige afwegingen worden gemaakt en dat er ruimte is voor reflectie.
Ik zal uw signaal doorgeven aan de leden van de agendacommissie zodat wij allen gezamenlijk uw mening 
kunnen laten meewegen.
 



Tenslotte Ik hoop dat u (alsnog) in de gelegenheid bent om inhoudelijk te reageren op de visies, dat wordt 
namelijk zeer gewaardeerd. Dit kan in de stadsronde as woensdag en of via een schriftelijke bijdrage. Een 
schriftelijke bijdrage kan ook tbv de behandeling op 7 en 14 dec in de domeinvergaderingen. Op 21 
december staat de besluitvorming gepland in de raadsvergadering. 
 
Vriendelijke groet,
 
Rene Betsch

Verzonden: maandag 29 november 2021 21:22:52
Aan: Griffie
CC: Janssen, Jan; Habets, Imgriet; Steijns, John; Mermi, Halil; Boelen, Jos; Geurts, Dennis; Maassen, 
Simona; bibi.van.de.wouw@gemeenteraadmaastricht.nl; Smeets, Jo; Meese, Tiny; Nuyts, Kitty; 
Alex.Meij@gemeenteraadmaastricht.nl; Est, Bennie van; Lurvink, Alexander; Betsch, Rene; Limpens, Paul; 
Hermens, Saskia; Severijns, Michel; Gugten van der, Coen; Janssen, Menno; Korsten, Marlise; Passenier, 
Hans; Slangen, Maren; Ham, Anita van; Gunther, John; Willems, Henny; Loo, Gea van; Fokke, Manon; 
Peeters, Niels; Florence.van.der.Heijden-Schaaf@gemeenteraadmaastricht.nl; Brüll, Mat; Wijnands, 
Richard; Barendse, Harald; Demas, Claudia; jack.gerats@maastricht.nl; Gorren, Jos; Politsch, Ingrid; 
Monique.Martens@gemeenteraadmaastricht.nl
Onderwerp: afgelaste stadsronde stadsvisie
 
Geachte griffie,

Afgelopen vrijdag ontvingen n.a.v. mijn verzoek een bericht dat de stadsronde m.b.t. de visie NIET door zou 
gaan. zie mail hieronder.
Tot onze verbazing kregen wij vandaag dan ook een bedankje m.b.t. “onze” aanmelding.
Dit soort fouten kunt U zich naan onze mening niet (meer) permitteren. Zeker niet omdat we eerder vorige 
week ook schriftelijk hebben aangegeven schriftelijk te willen reageren.
We zijn een vrijwilligersorganisatie, die nu voor het blok wordt gezet en de facto op de door ons gewenst 
manieren, schriftelijk en/of fysiek,  eigenlijk niet meer deel kan nemen aan de stadsronde. 
Graag alsnog, zoals de stadsronde over de milieuzone en zoals toegezegd, de stadsronde over de visie 
verdagen tot een fysieke bijeenkomst mogelijk wordt.
In ieder geval verwachten we zo spoedig mogelijk eenduidigheid.

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

Alfons de Laat
namens Argus Buurtplatform 

p.s raadsleden, hierbij wijzen we U expliciet op uw verantwoordelijkheid om de werkzaamheden van uw 
griffie te controleren. Willekeur is op basis van de beginselen
van behoorlijk bestuur sowieso laakbaar. Kijkt U aub ook nog even naar de navolging van privacy regels 
m.b.t. ingekomen stukken. Antwoord aan dhr. Peppels (Skaeve Huse 26/11)  bijv. Mag zijn naam wel 
openbaar worden gepubliceerd ? Hopelijk zullen de raadsgriffier en uw voorzitter zich niet verschuilen achter 
zogenaamde misverstanden. Dat zou immers betekenen dat in de toekomst onze communicatie 
alleen nog rechtstreeks met de raadsgriffier c.q. uw voorzitter kan plaatsvinden. We moeten, naar onze 
overtuiging, kunnen vertrouwen op uw ambtelijk apparaat in onderhavig geval.

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Weening, Jesse" <Jesse.Weening@gemeenteraadmaastricht.nl>

Onderwerp: Uitnodiging (digitale) Stadsronde Stadsvisie

Datum: 29 november 2021 om 10:32:52 CET


Beste mevrouw/meneer,
 
Dank voor uw aanmelding voor de digitale stadsronde Maastricht van morgen op woensdag 1 december 
a.s. vanaf 19.00 uur.

mailto:Jesse.Weening@gemeenteraadmaastricht.nl


Hierbij ontvangt u aantal relevante zaken ter voorbereiding op de vergadering:
·         een bijlage (1) met daarin een overzicht, waarin u de (concept-)volgorde van de mede-deelnemers kan 
zien;
·         een bijlage (2) met daarin een beschrijving van de werkwijze, die gehanteerd wordt gedurende de 
stadsronde.
De vergadering verloopt via de online vergadertool MS Teams. U kunt de software downloaden op uw 
computer viahttps://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/free of u kunt de app installeren 
op uw mobiele apparaat via de App store of Google Play. 
 
Wij bieden vooraf in de middag op 1 december tussen 14:00 en 15:00 gelegenheid om te testen met MS 
Teams. U kunt hiervoor gedurende dit tijdstip telefonisch contact opnemen met de griffie via onderstaande 
gegevens. Er is tevens een digitale inloop georganiseerd om 18:45, waardoor u in de gelegenheid bent om 
uw instellingen goed in te richten.
 
Op woensdag 1 december ontvangt u de link voor de MS Teams vergadering op het bij ons bekende e-
mailadres. Via de link in de e-mail kunt u op het vergadertijdstip toegang krijgen tot de vergadering.
 
Tot slot willen wij u er graag op attenderen dat de stadsronde live wordt uitgezonden. Publiek kan de 
vergadering dus via de livestream volgen.
 
Mocht u nog vragen hebben over het verloop van de vergadering dan kunt u met ons contact opnemen 
viagriffie@gemeenteraadmaastricht.nl.
 
Jesse Weening | Operationeel Medewerker Raadsgriffie
Raadsgriffie | Gemeente Maastricht
M 06-27832391 | E Jesse.Weening@gemeenteraadmaastricht.nl
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Griffie <griffie@gemeenteraadmaastricht.nl>

Onderwerp: RE: verzoek m.b.t. stadsronde stadsvisie

Datum: 26 november 2021 om 10:10:08 CET

Aan: 'alfons de laat' <alfonsdelaat@gmail.com>


Beste meneer de Laat, 
  
Gisteren is besloten om de stadsronde niet door te laten gaan. Wanneer we weer fysiek bij elkaar mogen 
komen, zullen we deze stadsronde alsnog doen. U hoort nog van ons wanneer dit zal zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sofie van der Zanden | Operationeel medewerker Raadsgriffie 
Raadsgriffie | Gemeente Maastricht 
M 06-11600459 | E Sofie.van.der.zanden@gemeenteraadmaastricht.nl 
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl 
  
  
 Van: alfons de laat <alfonsdelaat@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 25 november 2021 22:52
Aan: Griffie <griffie@gemeenteraadmaastricht.nl>
Onderwerp: Fwd: verzoek m.b.t. stadsronde stadsvisie 
  

Begin doorgestuurd bericht: 
  
Van: alfons de laat <alfonsdelaat@gmail.com> 
Onderwerp: verzoek m.b.t. stadsronde stadsvisie 
Datum: 25 november 2021 om 12:56:35 CET 
Aan: Floortje.Heijboer@gemeenteraadmaastricht.nl 

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/free
mailto:griffie@gemeenteraadmaastricht.nl
mailto:Jesse.Weening@gemeenteraadmaastricht.nl
http://www.gemeentemaastricht.nl/
mailto:griffie@gemeenteraadmaastricht.nl
mailto:alfonsdelaat@gmail.com
x-msg://57/Sofie.van.der.zanden@gemeenteraadmaastricht.nl
http://www.gemeentemaastricht.nl/
mailto:alfonsdelaat@gmail.com
mailto:griffie@gemeenteraadmaastricht.nl
mailto:alfonsdelaat@gmail.com
mailto:Floortje.Heijboer@gemeenteraadmaastricht.nl


  
Geachte mevr. Heijboer, 

Argus Buurtplatform heeft in het recente verleden ook al eenduidig te kennen gegeven van mening 
te zijn dat bijeenkomsten m..b.t. burgerparticipatie/ bijeenkomsten waarbij de inbreng van burger zeer gewenst is, zoals 
stadsrondes indien niet 
noodzakelijk NIET digitaal zouden moeten worden gehouden. Een visie is er voor de (zeer)  lange termijn…. 

Na.v. het besluit van de griffie over de stadsronde milieuzone dan ook ons verzoek om ook de stadsronde mb.t. visie 
ontwikkeling uit te stellen.  
Blijkbaar draagt zo’n verzoek momenteel bij aan uw interne besluitvorming. 

Bij voorbaat dank 
Met vriendelijke groet 
Alfons de Laat 
namens Argus Buurtplatform 

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Bongers, Ira" <Ira.Bongers@gemeenteraadmaastricht.nl>

Onderwerp: FW: stadsronde - schriftelijke inspreekreactie

Datum: 25 november 2021 om 10:44:09 CET

Aan: "'alfonsdelaat@gmail.com'" <alfonsdelaat@gmail.com>

Kopie: Griffie <griffie@gemeenteraadmaastricht.nl>


Beste Alfons,
Dank voor je reactie. 
In de uitnodiging voor de stadsronde staat opgenomen dat een bijdrage die vooraf wordt aangeleverd bij de 
stukken in het raadsinformatiesysteem (RIS) kan worden opgenomen zodat raadsleden zich goed kunnen 
voorbereiden. Dit is echter geen 'moeten' en het spijt ons indien de suggestie wordt gewekt dat een 
schriftelijke deelname alleen een week vooraf toegestuurd kan worden; dat is zeker niet het geval. 

We ontvangen graag de bijdrage van Argus zo vroeg mogelijk zodat we die bij de stukken kunnen voegen in 
het RIS. De stukken die dinsdagavond worden aangeleverd worden op zijn vroegst woensdagochtend in het 
RIS gehangen bij de stukken van de vergadering. Indien de bijdrage op dinsdag/woensdag voor 16 uur 
wordt ontvangen, kan die ook nog mee in de dagelijkse mail aan de raadsleden.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd, we kunnen ook even bellen (06 46 09 71 54) en 
wens je nog een fijne dag!
Hartelijke groet,

Ira Bongers | Raadsadviseur
Raadsgriffie | Gemeente Maastricht
M 06 46 09 71 54 E ira.bongers@gemeenteraadmaastricht.nl 
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: alfons de laat <alfonsdelaat@gmail.com>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 09:30
Aan: Griffie <griffie@gemeenteraadmaastricht.nl>
Onderwerp: stadsronde - schriftelijke inspreekreactie

Goede morgen,

a.s. woensdag 1 dec staat er een stadsronde gepland over de stadsvisie.
Uit de bijbehorende stukken begrijpen we dat zelfs een schriftelijke reactie al vandaag voor 18 uur bij U moet 
zijn aangeleverd.

Hopelijk gaat het daarbij om een fout. Het college met stukken voor de raad tijdig aanleveren.
Bij een stadsronde gaat het om burgerparticipatie. Bij een reguliere ronde krijgen burgers de kans tijdens de 
vergadering/bijeenkomst een menigte geven c.q. deel te nemen aan de dialoog.



I.v.m. de COvid-maatregelen geldt nu een alternatieve werkwijze, maar dat mag natuurlijk niet een nog 
grotere belasting op deelname door burgers betekenen.
Ingekomen stukken kunnen direct tijdens de bijeenkomst gelezen worden in minder dan de ter beschikking 
staande inspreektijd- 3 min….

De raad mag van Argus Buurtplatform uiteraard ook een reactie op de stadsvisie verwachten. Aangezien het 
daarbij, i.t.t. uw gemeentelijk apparaat, gaat om vrijwilligerswerk verwachten we dat onze bijdrage, die we 
a.s. dinsdagavond zullen toesturen, ook ter behandeling tijdens de stadsronde aan alle deelnemers wordt 
voorgelegd.

Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groet
Alfons de Laat
namens Argus Buurtplatform
"DISCLAIMER gemeente Maastricht" 


