
 
 

  
 
 

 

MOTIE 

Indiener Bert Garnier (PVM) en Imgriet Habets (SPM) 

Raadsvergadering 16 april 2019 

Agendapunt Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp Vlam van Minckelers 

Besluit gemeenteraad  

 
 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 16 april 2019. 
 
 
Constaterende dat: 

 Zowel in het coalitieakkoord 2018-2022 als in de begroting 2019 wordt verwezen naar het feit, dat 

Maastricht een rijk verleden heeft, waarbij tradities en volkscultuur hoog in het vaandel staan; 

 In 2013 de vlam van Minckelers – de uitvinder van het gaslicht-  werd gedoofd en dit  nog altijd een doorn in 

het oog is van veel Maastrichtenaren; 

 Het College van B&W in november 2013 heeft gekozen voor de huidige situatie (SPACE), met toepassing van 

de variant dat de vlam zo wordt afgesteld dat ze één keer per uur vanzelf zonder muntinworp ontbrandt;  

 De reden waarom het College van B&W de raad wil peilen voortkomt vanuit de grote belangstelling die er 

sedert jaren is vanuit de gemeenteraad en de burgers m.b.t. het beheer van het beeld. 

 
Overwegende dat: 

 De vlam van Minckelers een verrijking is voor het aanzien van onze stad; 

 Een brandende vlam van Minckelers voor veel burgers bijdraagt aan het trotse gevoel en waardering voor de 

historie van de stad; 

 Het college heeft aangegeven dat zij geen voorstander is om gebruik te maken van het aanbod van de 

sponsor om de vlam permanent te laten branden, omdat gas een fossiele brandstof is die bij verbranding 

zowel CO2 als fijnstof uitstoot; 

 Dat er voor de toekomst naar een duurzame oplossing gezocht gaat worden. 

 
BESLUIT: 

Het college op te dragen: 

 De vlam van Minckelers weer opnieuw in werking te stellen en op gezette tijden te laten branden n.l. op 

vrijdag, zaterdag en zondag (zomertijd 19:00 – 01:00 uur) (wintertijd 18:00 - 24:00 uur) en op algemene en 

aan Maastricht gerelateerde feestdagen alsmede in de maand december; 

 De meerkosten aan gas voor het laten branden van de vlam volgens bovenstaande uren, voor rekening te 

laten komen van de gemeente binnen de begroting van stadsbeheer (Ruimte); 



 

 

 De Raad te berichten over alternatieven om de vlam permanent duurzaam te laten branden, vanaf het 

moment dat alternatieve technieken voorhanden zijn. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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