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Onderwerp: bezuiniging RTV-Maastricht 
 
Geacht college, beste raadsleden, 
 
Als inwoner van Maastricht, al 59 jaar, heb ik vele bezuinigingsmaatregelen zien langs komen. Veel 
waar ik geen mening en/of oordeel 
over heb gehad. Vele waar ik geen verstand van heb en ook vele waar ik weinig van begrijp. 
 
Het is nog nooit zover gekomen, dat ik het nodig vond om te reageren op een bezuinigingsvoorstel. 
En vroeger was dit ook niet zo eenvoudig. Ik ben daarom blij dat dit nu wel op een relatief 
eenvoudige manier kan. En ik maak daarom middels deze weg gebruik van die methode. 
 
Ik weet genoeg van de politiek om te weten dat ze graag proefballonnetjes opgooit. In de trend van: 
“we doen 10 voorstellen voor bezuinigen en kijken waar de meeste weerstand is” Vervolgens 
worden aan de hand van de reacties de bezuinigingen vastgesteld met als argument: ”we bezuinigen 
waar de mensen het willen” . Met als gevolg dat de politiek zijn handen wast in onschuld. 
 
Ik geloof dat bezuinigen op RTV-Maastricht zo’n proefballon is. Natuurlijk verwacht het college dat 
hier massaal tegen geprotesteerd gaat worden. Vervolgens erkennen ze dat RTV-Maastricht 
waardevol is voor de Maastrichtenaren en bieden een alternatief(dat we nu nog niet kennen) als 
bezuiniging aan en zeggen “dit is wat Maastricht wil” .  
 
Voor het geval dat het geen proefballon is: “NIET BEZUINIGEN OP RTV-MAASTRICHT”. Argumenten: 
 

1) Platform voor verenigingen  
2) Spreekbuis voor vele goede doelen 
3) Draagt bij een betere intigratie studenten 
4) Cultureel platform 
5) Verbindende factor voor Maastrichtenaren 
6) Zo kunnen de zieken en ouderen ook volgen via de tv, wat er te doen is in 

Maastricht(carnaval, uitroepen Prins en alle andere live-uitzendingen. 
 
Ik ga er van uit dat ik een goede en zinvolle bijdrage heb geleverd middels deze bijdrage en wens u 
veel succes in de beraadslagingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
………………….. 
Op persoonlijke titel. 
 


