
 

 

 

 

 
 

Aan:  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 
Van:   PvdA - gemeenteraadsfractie Maastricht 
 
Betreft: Artikel 48 vragen "Coffeeshops naar Köbbesweg" 
Datum:  26-06-2015 
 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van het bericht in DDL van heden, 26 juni, stellen wij de volgende art. 48 
vragen: 
 
1. Is de berichtgeving in Dagblad De Limburger van 26 juni juist? 
2. Herinnert u zich de aangenomen motie d.d.19 maart 2013 "Coffeeshopspreiding, 

handhavingsstop i-criterium"1, waarin de raad -kort gezegd- uitsprak dat verhuizen naar 
de Köbbesweg weinig zin had als het i-criterium niet wordt losgelaten? 

3. Bent u bereid om alsnog uitvoering te geven aan het raadsbesluit inzake spreiding, dat 
werd ingegeven door het beperken van de overlast van buitenlandse 
coffeeshopbezoekers door de coffeeshops naar de randen van de stad te verhuizen? 
Oftewel bent u alsnog bereid het i-criterium voor de gehele stad te laten vervallen? 

4. Indien nee, handelt u niet in strijd met het raadsbesluit, nu de motivering die ooit ten 
grondslag lag aan het raadsbesluit om naar de Köbbesweg te gaan, feitelijk is komen te 
vervallen? 

5. Indien antwoord op vraag 3 nee is: wat is nut en noodzaak van de verhuizing naar de 
stadsrand, nu u kennelijk hardnekkig wenst vast te houden aan het i-criterium? 
Verhuizing naar de stadsrand was immers bedoeld om buitenlandse toeristen "af te 
vangen". 

6. Is de sommatie zoals beschreven in het krantenbericht ingegeven door praktische 
motieven of spelen financiële motieven hierbij een rol? 

7. Wordt het geen tijd dat College en coffeeshophouders in het belang van de stad een 
poging doen om weer normaal in gesprek te geraken over de zaken die spelen? Temeer 
daar (drugs)criminaliteit in onze stad toch een groot probleem blijft. 

 
In verband met het behandelen van de Kaderbrief in de Raadsvergadering van dinsdag 7 juli 
a.s. vragen wij u om onze vragen hieraan voorafgaand te beantwoorden, t.w. uiterlijk vrijdag 
3 juli. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de PvdA-fractie Maastricht, 
 
Anita van Ham 

                                                
1 https://maastricht.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/ac-
tion=view/id=929596/Motie_handhavingsstop_i-criterium.pdf 


