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Maastricht, 3 maart 2022 
 
Betreft: Schriftelijke vragen - Wat kan Maastricht doen voor de Oekraïne? 
 
Geacht college, 
 
Beschietingen op klaarlichte dag in Europa. Een konvooi van 60 kilometer met tanks, 
pantservoertuigen, artillerie en andere voertuigen staan in een kilometerslange file om Kiev aan te 
vallen. Diverse steden in de Oekraïne worden bestookt met raketten en jong en oud sluit zich aan bij 
het leger van de dappere Oekraïners. Zelfs mensen die niet uit de Oekraïne komen sluiten zich aan 
om de Oekraïne te verdedigen tegen de agressor die Poetin uit Rusland heet. 
 
Afgelopen donderdag 24 februari verbaasde Rusland de wereld met een daad van agressie die we de 
laatste decennia niet hebben gezien. En deze verschrikkelijke daad van de Russen brengt de oorlog 
terug in Europa. 
 
Wij veroordelen de aanval van Rusland op Oekraïne! En onze gedachten gaan uit naar alle 
Oekraïners. Wij maken ons zorgen om hen. We leven mee met alle mannen, vrouwen, kinderen, 
mensen en dieren die op dit moment onveiligheid moeten doormaken, thuis, in schuilkelders, of 
onderweg naar een veiligere plek. 
 
Vanuit Oekraïne kan uiteindelijk een vluchtelingenstroom van vijf miljoen mensen ontstaan, zegt de 
VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Een deel van hen zal de grens oversteken naar de EU.  
Veel mensen vertrekken uit paniek en angst voor deze agressor naar veiliger oorden. Treinen zitten 
overvol, lange files voor de grens en voor winkels en benzine pompen staan lange rijen. 
Binnen de EU bestaat de Temporary Protection Directive, waar de verdeling van vluchtelingen over 
EU-landen vastgelegd is. Nederland is dus ook verantwoordelijk om een deel van deze mensen op te 
vangen. 
 
Aangezien de Oekraïense grens dichterbij Nederland is dan bijvoorbeeld Barcelona, is het 
aannemelijk dat een deel van de vluchtelingen ook uit eigen beweging naar Nederland zal reizen. 
Oekraïners hebben overigens ook geen visum nodig om naar Nederland te reizen. 
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Met afschuw en afgrijzen hebben wij vanuit Maastricht de afgelopen dagen gekeken naar de aanval 
van Rusland. En met bewondering en respect naar de indrukwekkende reactie van Oekraïne hierop. 
In de eerste plaats spreken wij ons medeleven en onze steun uit aan de bevolking en leiders van 
Oekraïne. Wij staan naast de Oekraïners in hun strijd voor vrede, veiligheid en Europese waarden. 
 
We zijn op een punt gekomen in onze geschiedenis die bepalend zou kunnen zijn. Want waar vrede 
en veiligheid vanzelfsprekend leken is de afgelopen week gebleken hoe kwetsbaar dit is. Onze vrede 
en veiligheid staan na de gevaarlijke acties van Poetin op het spel. Wij staan pal voor Europese 
samenwerking, veroordelen het geweld en pleiten voor de hardst mogelijke sancties. 
 
Vanuit Maastricht, de eerste stad die met de internationale hulp van velen als eerste van Nederland 
werd bevrijd na jaren van onderdrukking door de bezetter, spreken wij onze steun en medeleven uit 
aan de Oekraïne. En vragen we ons af wat we, behalve die steun, wat we méér kunnen doen. 
 
Daarom hebben we de volgende vragen we aan het college: 
 

1. Deze verschrikkelijke oorlog zal waarschijnlijk grote humanitaire gevolgen hebben. Daarin 
willen en moeten wij de bevolking van Oekraïne helpen. Welke mogelijkheden en 
belemmeringen ziet het college?  

 
2. Heeft het college zicht op hoeveel studenten uit de Oekraïne die hier leven en studeren en is 

hier overleg over met de Universiteit of ze hun studie zonder vertraging kunnen vervolgen?  
 

3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Maastricht minder afhankelijk wordt van Rusland voor 
energie, industrie en financiën? Onderneemt het college stappen op dit vlak? Zo ja, welke? 
Zo nee, waarom niet? 

 
4. Is het college met ons eens dat de situatie in Oekraïne aanleiding geeft om geen gas meer 

van Gazprom te willen afnemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaan we dit vormgeven? 
 

5. Is het college bereid om in navolging van gemeente Peel en de Maas een substantieel bedrag 
bij te dragen aan Giro 555 om steun en medeleven uiten aan de inwoners van Oekraïne? 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220301_95048287 

  
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hartelijke groet, 
 
Johan Pas   Jos Gorren    Gabrielle Heine 
D66 Maastricht   SAB    CDA Maastricht 
 
Kitty Nuyts    Tiny Meese – v.d. Venne  John Gunther 
Liberale Partij Maastricht  Partij Veilig Maastricht   Groep Gunther 
 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220301_95048287
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Senioren Partij Maastricht Groep Maassen   GroenLinks 
 
Imgriet Habets   Manon Fokke         Guiseppe Noteborn   
Lijst Imgriet Habets   Partij van de Arbeid   VVD 
      
Ariane Schut 
SP 


