
 
 

 
 
Beste heer, mevrouw, 
  
De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over het beleidskader algemene 
voorzieningen in het sociaal domein.  
 
In het coalitieakkoord “Maastricht, onbegrensd en ontspannen” stond het doel beschreven door te 
experimenteren tot een goede invulling van algemene voorzieningen in onze stad te komen. De 
experimenteerfase is voorbij. Met de beleidsnotitie en de daarbij behorende subsidieregeling borgen 
we algemene voorzieningen structureel in onze stad.    
 
U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen. Deze vindt plaats op 11 december 2019 
om 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig. 
 
Het doel van een stadsronde van de gemeenteraad Maastricht is altijd om inwoners van Maastricht 
aan het woord te laten over het voorliggende thema. Uw mening telt dus! Daarnaast zal er 
gelegenheid zijn voor u om vragen te stellen aan raadsleden of ambtenaren inzake het voorliggende 
onderwerp. 
 
Programma 

 3 korte presentaties van voorbeelden van algemene voorzieningen zoals deze in Maastricht 
zijn ontwikkeld; 

 Vervolgens bespreken we plenair in een stadsgesprek de voorliggende beleidsnotitie en 
mogelijke aandachtspunten hierin.  

 
Details 

 De bijeenkomst wordt gehouden op 11 december 2019 in de raadszaal 

 Aanvang programma om 17.00 uur. 

 De stadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10. 
 

U kunt gebruik maken van de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volgt u de bordjes naar de 
ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt. Tussen 18.30 en 19.00 uur kunt u eventueel een hapje mee-
eten. Volg daarvoor de bordjes naar ‘de Maasmolen’. 
  
Omdat het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de 
gaten te houden. De agenda is via deze link te raadplegen: 
https://maastricht.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/682981/Raadsavond%2011-12-2019  
  
Vragen? 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@maastricht.nl   
  
Met vriendelijke groet,  
  
Judith Goossens | Griffier 
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | 
www.gemeentemaastricht.nl 
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