
Aan de Griffier van de gemeente Maastricht 
Postbus 1992 
6201 BZ  MAASTRICHT 

Maastricht, 1 juni 2021 

 Onderwerp: 

Stadsronde Aanpassen Werkwijze Raad

Geachte Griffier, 

Dank voor uw uitnodiging voor een stadsronde over het aanpassen van de werkwijze van de 
raad. Hierbij onze verbeterpunten. 

• Aanvang van de stadsronde om 17.00 uur i.p.v. 18.30 uur. Dan kan er beter worden
voorbereid en is er meer tijd om te netwerken.

• Meer tijd inplannen voor onderwerpen die de hele stad aangaan. Als het om
onderwerpen gaat zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen op de speelplekken dan is 1,5
uur te weinig.

• Hou rekening bij het formuleren/schrijven van raadsvoorstellen met de
moeilijkheidsgraad van de teksten. De juridische formules moeten natuurlijk blijven,
maar wanneer de rest van de tekst voor een groter pibliek leesbaar en begrijpelijk is,
zullen waarschijnlijk meer burgers geïnteresseerd zijn in het raadswerk en alles wat
daar bij komt kijken. Nu is de raad en alles wat daarmee te maken heft voor de
meeste burgers een ver-van-mijn-bed-show en iets voor mensen die gestudeerd
hebben of er ervaring mee hebben.

• Maak de eetpauzes een kwartier langer. (Warm) eten binnen een half uur is voor
veel mensen met een beperking niet haalbaar. Mede omdat zij vaak medicatie
gebruiken en/of hulp nodig hebben bij het eten.

• Omdat het stadskantoor een openbaar gebouw is, zouden mensen met een
beperking hier zonder hulp van gebruik moeten kunnen maken. Er is een aantal
toegankelijkheidsproblemen. Onder andere aan de Gubbelstraat.
- De bel om de deur te laten openen hangt te hoog en er is niet altijd iemand

aanwezig om de deur te openen. Ook is er niet altijd iemand die ziet dat er 
iemand met een beperking voor de deur staaten niet iedere person met een 
beperking heft de beschikking over een begeleider. 

- De bediening van de lift zou verbeterd moeten worden. De liftknoppen zouden 
bijvoorveerbeeld wat meer contrasten moeten hebben ten opzichte van de rest 
van de lift. 
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- De meeste tussendeuren in de gangen toegankelijk voor bezoekers zijn voorzien 
van een deurdranger die veel te zwaar open gaat. Zelfs voor mensen zonder 
(zichtbare) beperking hebben hier moeite mee, zoals ouderen. Deze zijn voor de 
meeste mensen met een beperking zonder hulp niet te openen. 

- Omdat het stadskantoor een rookvrije ruimte is, zou het goed zijn om een 
hellingbaan aan te brengen in de kantinen naar het terras en/of de rokersruimte. 
Voor iemand die mobile is, is de afstand naar beneden naar buiten relatief snel 
aft e leggen. Dit geldt vaak niet voor mensen met een beperking. Voordat zij 
beneden zijn is de (rook) pause vaak al afgelopen. 

- Indien het nodig is kan de griffie mensen met een beperking helpen bij het 
inleveren van hun inspraak. 

Namens het bestuur van de Stichting Samen Onbeperkt, 

Met Vriendelijke groet, 

 Secretaris 




