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Maastricht, 1 september 2021. 

 

 

Aan B&W en raadsleden van de gemeente Maastricht. 

 

Betreft: Reactie op het zienswijzerapport van reclamantnummer 5 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders, 

 

 

Als reactie op mijn zienswijze haalt u diverse regels en bepalingen aan teneinde mijn vragen te weerleggen om tot het besluit te 

komen dat er geen bezwaar is tegen de uitbreiding van Steenfabriek Klinkers. Met dat laatste kan ik vrede hebben. Ik ben dan ook 

niet van plan verder op  de vergunning te reageren. 

Echter……, u trekt vooralsnog geen enkele merkbare conclusie of lering uit de manier waarop de gemeente is omgegaan met de 

belangen van haar burgers of beter gezegd niet is omgegaan met die belangen.. Het feit dat ik per ongeluk de plannen tot uitbreiding 

van de steenfabriek vernam en dat ik zelf allerlei initiatieven moesten ontwikkelen om achter de plannen te komen heeft mij enorm 

gestoken. De gemeente heeft mij en mijn buurtgenoten in deze volkomen genegeerd c.q. links laten liggen. Dat men daar zelf ook 

van geschrokken is blijkt, wat mij betreft, uit het feit dat de betreffende stukken en het agendapunt werden geschrapt van de 

raadsvergadering in februari. U wijst (,verschuilt zich) in dit verband op de verantwoordelijkheid van de Steenfabriek, maar u 

verzuimt te controleren of, hoe en welke bewoners zijn geïnformeerd door de Steenfabriek. Na de raadsvergadering van februari zijn 

door enkele ambtenaren wat contacten gelegd met betrekking tot geluidsmetingen en ondergetekende werd geadviseerd contact op te 

nemen met iemand teneinde een stofmeter te installeren. Dit alles waarschijnlijk als een poging tot enige genoegdoening. 

Hetgeen echter steeds maar onbesproken blijft is dat mijn buurt domweg vergeten c.q. genegeerd wordt door de gemeente. Dit is niet 

de eerste keer en het is inmiddels ook niet de laatste keer geweest dat dit gebeurde. Er ligt bijvoorbeeld in onze straat nog steeds 

geen kabel, er is ondanks onze meldingen nog steeds sprake van een schrijnende verkeerssituatie op de grens, bij de herinrichting 

van de Grensmaas is een stuk bij de Bosscherweg ook vergeten, zelfs bij de recente watersnooddreiging zijn wij vergeten. Terwijl 20 

meter bij mij vandaan ( in België) het halve dorp werd geëvacueerd en de grens waterdicht werd afgesloten ( onze enige vluchtroute) 

en ook Borgharen pal aan de overkant van de Maas  waarschuwingen kreeg vernamen mijn buurtgenoten en ik niets, niks, 0,0. 

Het hierboven beschrevene is en blijft een situatie waarbij in de eerste plaats excuses op hun plaats zouden zijn, gevolgd door een 

actieve houding van de verantwoordelijke bestuurders zodat dit niet meer voor kan gebeuren. Niet door te wijzen naar andere 

instanties als Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer of welke andere instantie dan ook, maar door het oplossen van problemen. Als je 

bestuurder wilt zijn, pak dan de verantwoordelijkheid en verschuil je niet achter wie of wat dan ook. 

 

Tot zo ver mijn reactie, 

mailto:griffie@gemeenteraadmaastricht.nl

