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Onderwerp: Antw:  Aanmelding Stadsronde 1-7 

 

goede avond. 

 

ik wilde mij graag afmelden voor vanavond helaas laatste minuut maar mijn zus heeft zich 

verwond en is naar het ziekenhuis en had niemand voor de kleine dus daar let ik nu op en ik 

weet ook niet hoelaat ze terug zijn en/of ik het dan nog red maar ik had wel al iets voorbereid 

wellicht dat er hier iets mee kan? 

 

Geachte gemeente van maastricht.  

Dank om de tijd te nemen om naar meningen te luisteren van het volk.  

Het onderwerp milieu gaat ons allemaal aan, tenslotte een gezond milieu een gezonder mens. 

Het valt op dat vele wijken achteruit gaan qua groen/bomen/natuur. Alles wat word weg 

gehaald, word niks voor in de plaats terug gezet. Het park van caberg bijv, je kunt iets niet 

een park noemen als de helft geasfalteerd word in mijn ogen. Een park hoort groen te zijn vol 

bomen planten en struiken. Er staan te weinig bomen. Idem dito aan de overkant, er staat 1 

boom meer niet.. Dit zien we ook terug in het stadspark, er word meer gekapt en te weinig 

bijgeplant buiten het feit dat de muur al lang klaar had kunnen zijn met wat inmiddels 

bespaard is door de corona euro visie/koningsdag. Dit geld ook voor de stad. 10 jaar geleden 

was maastricht veel groener. Vele lantaarnpalen hadden nog bloembakken bovenaan met 

mooi groen. Er rijd meer verkeer door de stad en trekt meer toeristen aan dit zorgt voor 

uitstoot, maar de natuur houd dit niet bij. Er kan bijv zoals de euroscoop grote ijzeren bakken 

neer worden gezet met bomen, bijv op de kesselskade bovenop, of de markt. prominente 

plekken die maastricht meer sfeer geven en de CO2 uitstoot tegen gaan. Want hoe willen wij 

anders de quote halen? Dit kan ge realiseerd worden als men het maar wilt! Hierbij hoort ook 

meer geld voor mensen in het groen/ meer capaciteit qua man. En daarom vraag ik jullie hier 

meer geld te investeren. 

 

Vriendelijke dank voor het lezen/luisteren naar mijn verhaal. 

 

 


