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Doel van de bijeenkomst Het College van B&W kiest voor een raadspeiling omdat de uitkomsten hiervan 
duidelijk maken waarvoor wel en waarvoor geen draagvlak is binnen de raad 
van Maastricht.  De uitkomst van de raadspeiling is bepalend voor het door het 
College van B&W te nemen besluit. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College van B&W 

Verloop voorgaande 
proces 

In 2011 heeft de gemeente Maastricht een prijsvraag uitgeschreven voor een 
goedkopere en duurzame oplossing voor de vlam van Minckelers. Het 
kunstcollectief SPACE heeft deze wedstrijd gewonnen vanwege het innovatie, 
culturele en duurzame concept. 

In september 2013 is dit concept in werking gesteld. 

In november 2013 is naar aanleiding van het Burgerinitiatief rond de Vlam van 
Minckelers een discussie geweest in de raadscommissie ESZ. Op basis 
daarvan heeft er een heroverweging plaatsgevonden en is een hernieuwde 
keuze gemaakt t.a.v. het toe te passen concept. Het College van B&W heeft  
besloten het concept aan te passen met de automatische ontsteking op het 
hele uur. 

In 2018 heeft de Honorair Consul van Rusland een aanbod gedaan rondom de 
Vlam van Minckelers.  

Inhoud  De Honorair Consul van Rusland heeft een aanbod gedaan om de vlam van 
Minckelers continu en kosteloos voor de gemeente Maastricht te laten branden 
met Russisch gas. Het aanbod is in principe voor onbepaalde tijd. Het bedrijf 
dat het gas in dat geval zou leveren is Gazprom; een eventueel contract zou 
rechtstreeks met dit bedrijf afgesloten worden. 

De gemeente Maastricht heeft een beheerovereenkomst met SPACE voor het 
beheer van Minckelers tot medio 2019. De vlam brandt enkel tegen betaling. 
Dit zorgt voor een aanzienlijke reducatie van het gasgebruik door het 
kortdurende branden van de vlam. Ook geschiedt het onsteken van de vlam 
via zonnepanelen. Van het ingezamelde bedrag koopt SPACE kunstwerken 
van Maastrichts talent en toont deze in de Euregio. De muntinworp activeert 
niet alleen de vlam van Minckelers, men ontvangt ook een Eurocultuur-ticket 
met sowieso een gedicht en om de tien vlammen een ticket voor een theater, 
museum of andere culturele instelling in de Euregio. Culturele instellingen zijn 
dus betrokken bij het initiatief door het verstrekken van gratis entreebewijzen, 
maar ook door deelname in de jury die over de aankopen gaat of door als 
partner op te treden bij de tentoonstellingen.  



 

 

 

 

 

 

De gemeenteraad wordt gepeild aan de hand van de vraag: 

• Vindt u het, net als het College B&W, wenselijk om de samenwerking met 
SPACE te continueren en de vlam van Minckelers dus niet continu te laten 
branden op aardgas? 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zijn of haar mening te geven 

Vervolgtraject Besluitvorming in het College van B&W 

 


