
IMPERA ET DIVIDE  

Outcast ? 
Tijdloos…#Samensterk… 



“Maastricht is een sociale en

saamhorige stad” [Stadsvisie]


Oja, Mevrouw, wellicht had U 

weer moeite met meerdere petten,


OM/Burgemeester/B&W/“uit de criminaliteit”


….





SKIËN IN OOSTENRIJK ? 

AFGEGLEDEN ! 
#Samensterk



zag het (nog) niet….

Volgens verslaggever Joos Philippens is er in de stadsvisie geen 

plek voor zelfvoldaanheid. [20 nov]


Hij vergat bij zijn achtergrond aan te geven dat

het college van B&W met het potlood schrijft


VISIE: 

Samen werken aan een gezonde stad in een sterke (kennis)regio 

met een vitale samenle- ving, om Maastricht nog aantrekkelijker en


 toekomstbestendiger te maken. 




MESTREECH 
BOURGONDISCHE STAD !



TEFAF coming soon.. 



intro sessions 
coming soon!



Het “Nieuwe  NORMAAL” 

EN de geboorte van de bijbehorende 
MENSELIJKE MAAT 

Coming “soon”



TREKT U DE GRENS?  

WIJ OOK ! 
Mooi hier, hè… 



zag het (nog) niet….

BEZUINIGINGEN ? 

Uit de scheepsregistratie over de periode 2015-2020 is gebleken 
dat er gemiddeld per jaar 916 scheepsbezoeken zijn geregistreerd 
met een totaal vervoerd tonnage van circa 1.4 miljoen ton.
Uitgaande van het Limburgbrede havengeldtarief (0,1633 € per ton, 
inclusief btw)  zouden de opbrengsten € 225.000,- bedragen. Het 
“overschot” van € 100.000 ,- dient vervolgens gereserveerd te
worden ten behoeve van de vervanging damwanden en het 
periodiek baggeren.

Uw college van B&W besloot 19 okt jl. voorlopig geen 
havenverordening vast te stellen….



Hoe staat het met de € 300.000,- verlaging van de verkoopprijs? 
Deze was immers ook onderdeel van het proces om te kiezen 

voor Maastricht. Ziet men ook af van dit bedrag of staat dit 
bedrag nog steeds overeind?


Antwoord College van B&W:

De in de onderhandelingen toegepaste verlaging van de 

vraagprijs, is op grond van de vaststelling in de gemeenteraad 
als bindend aanbod aan de ontwikkelcombinatie EDGE/3W 

aangeboden. Die prijs is marktconform en in lijn met de taxatie. 
Die prijs kan als bindende bieding niet gewijzigd worden.

Het City Centrum en Voormalig Lumiere zijn elk voor € 600.000,- verkocht. 

Nu is het Landbouwbelang aan de beurt ! 

GEZOND ?



TENTOONSTELLING “#HEMELFIETSERS” 
vrij/za/zo 16-19uur  

WELKOM !



“Maastricht is een sociale en

saamhorige stad” [Stadsvisie]

BUURVROUW, uw buurt vroeg in 2013 om  
hulp voor de daklozen en herhaalde dat in 

2017. U bent dat “vergeten”, maar toch 
nog steeds WELKOM. 

Se Breuling -ontmoetingscentrum voor verlangenvxerstrengeling



Arendt gruwde van het reduceren van democratie volgens het 
stereotype van het Westminster-model tot de macht van het 
getal of de 'algemene wil van het volk'. De heerschappij van 
het abstracte volk was voor haar een andere vorm van 
tirannie.

GEWELD ? 

LEESTIP:  
Het land van Rutte 

Mathieu Segers over de zielstevreden natie 
[De Groene Amsterdammer]

Spreken is zilver, (ver)zwijgen goud

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stereotype
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westminster-model
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_wil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tirannie




GEBRUIK UW STEM WIJZER ! 

Het gaat overLEVEN. 

Gebruik uw tijd uit EIGENBELANG 
tijdens de stadsronde  

over onze STADSVISIE! 

www.gemeentemaastricht.nl 



GLASGOW 2021 

een kwestie van  

SOCIAAL KLIMAAT….


