Aan het college van B&W van Maastricht
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Art 47 RvO vragen m.b.t. afbraak sociale cohesie Pottenberg
Geacht college,
In de krant hebben we vernomen dat u de flat op Pottenberg gaat afbreken en dat de winkels ook moeten verdwijnen. Het
is niet de eerste keer dat u beleid maakt waarvan de uitgangspunten haaks op elkaar staan. Je zou je bijna afvragen of dat
beleid van de zelfde gemeente afkomstig is. Toch is dat het geval.

U geeft aan dat u milieuvriendelijk wilt zijn en dat mensen zoveel mogelijk de auto moeten laten staan, toch dwingt u hun
in de auto ver weg hun boodschappen te doen, want winkels in de buurt daar wilt u niets meer van weten.
U wilt dat buurten een eigen hart hebben en dat de mensen zich goed voelen in hun buurt, u wilt ontmoetingsplekken, u
wilt dat mensen langer zelfstandig wonen, toch haalt u alle voorzieningen uit de buurt.
U wilt de parkeerproblemen en de luchtvervuiling oplossen, toch moet nu iedereen van Pottenberg de auto in om allemaal
naar de Brusselsepoort te gaan winkelen, terwijl daar heel veel filevorming is en de gemeente zelf de veroorzaker is van het
aanzetten tot meer verkeersbewegingen.
U geeft aan dat u een ondernemersvriendelijke stad bent, toch maakt u heel veel ondernemers kapot, door ze weg te jagen
uit de buurten en sterfhuisconstructies te maken.
U wijst naar de detailhandelsnota, maar deze is los van bovenstaande beleidsuitgangspunten geschreven. Er is geen
samenhang en geen logica in uw beleid en nog erger: uw beleid valt heel slecht bij de bewoners. Terwijl u beleid zou
moeten maken voor onze bewoners en niet anders om.
Deze kaalslag die u in buurten pleegt is onacceptabel.
Het is onacceptabel dat u het kloppend hart in buurten stil legt.
Het is onacceptabel dat participatie niks voorstelt in de gemeente Maastricht.
U doet dat niets ontziend bij Malpertuis, tot groot ongenoegen van de buurt en nu bij Pottenberg. Eerder wilde u de Aldi bij
het Volksbondplein laten verdwijnen, maar de Aldi heeft zich gelukkig niet laten weg pesten door de gemeente, waardoor
de levendigheid in die buurt is behouden.
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Graag hadden wij dat u op bovenstaande zaken in gaat.
Op welke manier kan de gemeenteraad er voor zorgen dat er de winkels voor Pottenberg behouden blijven en dus
in de nieuwe plannen in winkelruimte wordt voorzien?
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