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Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht  
   
   
Maastricht, 18 april 2016 
  
  
Onderwerp:art 48 vragen inzake informatieverstrekking huisvesting vluchtelingen 
  
Geacht College,  
 
De hele gemeenteraad heeft aangegeven om op tijd geïnformeerd te willen worden op alle fronten 
die de stad en de burgers aangaat. 
Dit gebeurt normaal gesproken via Raadsinformatiebrieven of via mondelinge communicatie. 
Inzake de vluchtelingen problematiek moeten we helaas concluderen dat er met de Raad, op elk 
moment vooraf en achteraf, geen of minimale communicatie heeft plaatsgevonden. 
Erger nog, op informele vragen vanuit onze fractie inzake bestemming van de sloopwoningen  St. 
Petrus Banden plein werd ongenuanceerd en zeer oppervlakkig geantwoord. Twee dagen later 
maakte u bekend dat er statushouders werden gehuisvest.  Op vragen inzake de bestemming van de 
aanleunwoningen Taliënruwe en Reinaertsingel werd wederom zeer ontwijkend geantwoord. Even 
later bleek dat er 190 asielzoekers geplaatst werden in deze woningen. 
In eerste instantie was zelfs sprake van statushouders en gezinnen. Later veranderde dit weer in 
vluchtelingen en alleenstaand. 
Ook wat betreft de plaatsing van alleenstaande minderjarige asielzoekers antwoord u steeds met 
omwegen. 
 
De fractie van PVM heeft daarom ook enkele vragen: 

1. Waarom geeft de burgemeester aan op onze vragen  dat er geen wijziging kan komen op de 
plaatsing van asielzoekers in Malberg terwijl er nog een omgevingsvergunning moet worden 
neergelegd ter inzage waar de bewoners bezwaar op kunnen maken. 

2. Waarom wordt vooraf gecommuniceerd over plaatsing van statushouders terwijl dit later 
weer  asielzoekers blijken te zijn? 

3. Waarom wordt er vooraf gesproken over plaatsing van gezinnen terwijl dit later weer veel 
alleenstaanden blijken te zijn? 

4. Waarom meldt u dat er inzake plaatsing ama’s een  negatief advies wordt gegeven en er 
inmiddels al verschillende in het AZC te Limmel verblijven? 

5. Waarom ontvangen we geen medewerking op onze vragen over ter beschikking stellen van 
bestemmingsplannen inzake Reinaertsingel Talienruwe? 
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6. Bent u bereidt om op het tijdstip van bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning ons 
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van deze bekendmaking en duidelijk aan te 
geven tot welke datum er bezwaar kan worden ingediend? 

7. Bent u bereidt in de toekomst wel de gehele Raad tijdig te informeren (gevraagd en 
ongevraagd) inzake huisvesting asielzoekers en statushouders? 

8. Welke locaties werden met het COA besproken voor extra plaatsing asielzoekers en 
waardoor vielen er locaties af? 

9. Indien er daadwerkelijk asbest zal worden aangetroffen in de aanleunwoningen Malberg, wie 
is er dan financieel verantwoordelijk voor de verwijdering? 
 

 
 
Wachtend  op uw antwoord, 
Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht 
 
Tiny Meese (fractie voorzitter) 
Wim Schulpen ( burgerlid) 


