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Geachte meneer/mevrouw, 

 

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader 

van art. 48 van het Reglement van Orde. 

In uw brief geeft u uiting van uw bezorgdheid voor de gezondheidstoestand van de middelbare 

scholieren in de omgeving van een voorgenomen nieuwe vestiging van McDonalds in de 

Brusselsepoort.  U stelt dat McDonalds gemanipuleerd genvoedsel serveert en u haalt briefschrijvers 

in De Ster aan die van mening zijn dat dit kan leiden tot diabetes, vetzucht en hart- en vaatziekten. 

Uw zorgen gaan met name uit naar de middelbare scholieren die de verlokkingen van de 

MacDonaldsproducten niet kunnen weerstaan en daardoor de kans lopen verslaafd te worden aan 

snacks met veel smaakstoffen.  

 

Vraag 1: 

Is een vestiging McDonalds in de directe omgeving van twee middelbare scholen te combineren met 

een campage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport “Nederland Gezond en Wel” 

en met een gemeentelijke voorlichting eetgedrag kinderen middels de campagne “Playing for 

Succes”? 

 

Antwoord 1: 

Ja, deze preventieprogramma’s zijn juist gericht op beïnvloeding van de leefstijl van mensen, zowel 

jongeren als volwassenen. Doel is om burgers zelf de juiste gezonde keuzes te laten maken.  

Immers ook zonder McDonalds liggen ongezonde verlokkingen op de loer. Overal zijn minder 

gezonde producten zonder probleem te verkrijgen, in supermarkten, cafetaria’s, frituren, tankstations, 

en zelfs in school- en sportkantines. Interventies vanuit de locale programma’s JOGG (Jongeren op 

Gezond Gewicht) en De Gezonde School richten zich specifiek op de schoolgaande jeugd. 

 

Vraag 2: 

Wat denkt u wat de gevolgen zijn op de gezondheid voor scholieren bij een vestiging van 

McDonalds in de directe omgeving van twee middelbare scholen ? 

 

Antwoord 2: 

Indien deze scholieren de verkeerde keuzes maken ten aanzien van hun voeding en beweegpatroon 
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dan zal dit negatieve gezondheidseffecten hebben. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en 

opvoeders om hen te leren de juiste afwegingen te maken. De (gemeentelijke) overheid en andere 

partners zullen hen hierin ondersteunen en faciliteren middels genoemde 

gezondheidsprogrammma’s (voorlichting,stimulering gezonde initiatieven, (vroeg)signalering van 

ongezondheid, gerichte voorlichting aan risicogroepen, enz.). 

 

Vraag 3: 

Wat vindt u van de stelling “Net als geen koffieshops bij de scholen, geen McDonalds bij de 

scholen in verband met verslavingsrisico fastfood”? 

 

Antwoord 3: 

Deze stelling is niet te realiseren zonder wettelijke grondslag.Ten aanzien van de verkoop van 

alcohol en drugsgebruik zijn er wettelijke bepalingen, die bescherming bieden tegen de schadelijke 

gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. De producten van McDonalds dienen te voldoen aan de 

eisen van de Warenwet. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert of de 

regels van voedselveiligheid worden nageleefd. Indien dit niet het geval is kunnen er  

waarschuwingen en maatregelen door die instantie worden opgelegd. 

 

Vraag 4: 

Kunt u een vergunning weigeren aan  McDonalds om volksgezondheidsredenen ? 

 

Antwoord 4: 

Vestiging van een McDonalds-filiaal kan niet worden geweigerd om volksgezondheidsredenen. 

Indien voldaan wordt aan alle gestelde criteria, heeft de gemeente geen zeggenschap in de keuze 

voor een bepaald bedrijf.  

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
 

 
 

Mieke Damsma, 

Wethouder Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid en Student & Stad. 




