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Maastricht, 8 mei 2010, 
 
 
Dames en heren, 
 
Conform de toezegging in onze Nieuwsbrief 2010 01, doen wij u beknopt verslag van het 
gesprek met onze burgemeester en hebben wij overig vreugdevol nieuws. 
 
 
Gesprek met de heren Mans, Detisch en Hochs, door David Pleumeekers en Hans van der 
Togt. 
 
Op 4 mei kwamen wij tezamen om de gesprekken van 4 november 2009 en de daarop 
gevolgde acties te evalueren. Kort en bondig komt het erop neer, dat de 
personeelsuitbreiding ruimte biedt, ook voor de toekomst, met de P80 (politieboot) zeer 
regelmatig en in vakantietijd met een bijna dagelijkse frequentie, te kunnen surveilleren op 
onze wateren. 
Zoals u wellicht al heeft opgemerkt, is de politieboot grondig gereviseerd en een stuk sneller 
geworden door een nieuwe en vooral sterkere motor. 
Tal van nieuwe elektronische snufjes maken het werk lichter en de boot weer up to date 
voor jaren. 
 
Voorts werd aandacht besteed aan het fenomeen tanken van benzine op/aan het water. 
Omdat wij wellicht in de toekomst geen benzine meer kunnen tanken op of aan het water, 
zullen wij ons genoodzaakt zien de brandstoffen via de pomp aan de weg te kopen. Zoals u 
weet is het vervoer van brandstoffen voor eigen gebruik tot 5 liter toegestaan. Indien u meer 
dan 5 liter brandstof vervoert bent u strafbaar. 
Reden voor StuurGroepdeMaas om extra aandacht te vragen voor dit dreigend probleem. 
Het heeft thans ook van de zijde van de gemeente in het algemeen en de burgemeester in 
het bijzonder alle aandacht. 



De SGM wil een MFT (Multi-Functioneel-Tankstation) en een werf voor het broodnodige 
onderhoud van en eventuele reparatie aan onze boten. 
De StuurGroep is er druk mee doende. 
 
WAARSCHUWING 
 
Iedere reparatie of onderhoudklus van/aan de boot op of aan het water die het milieu 
bedreigt, is strafbaar en komt u bij een heterdaadje, op een fikse boete te staan. 
Het zijn niet de verenigingsbesturen die het u lastig willen maken, maar de overheid die u 
verzoekt voor deze werkzaamheden naar een werf te gaan! 
 
 
VVV 
 
Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen melden dat na diverse besprekingen met de VVV 
directie, thans de website www.VVV-Maastricht.eu, (zie ook onder links van de website 
www.StuurGroepdeMaas.nl) voorzien is van de tab EROP UIT: pleziervaart en waterpret. 
 
 
De directie van ons VVV geeft hiermee aan onze doelstellingen; bevorderen watersport, 
“Maastricht, ook Watersportstad” en de economie van onze agglomeratie te ondersteunen. 
Thans heeft u prachtig overzichtelijk de mogelijkheden van de verwende watersporter in 
beeld. Een filmpje of een foto, doch immer volledig en divers, van waterskiën tot rafting, van 
zwemmen tot zeilen. StuurGroepdeMaas complimenteert het VVV-team dat hier professioneel 
werk geleverd heeft. De pagina’s zijn nog niet helemaal klaar, maar de opzet is ons inziens, 
zeer geslaagd en absoluut de moeite van het bekijken waard. 
 
Ook www.ontdekEijsden.nl, een bestaande site maar met vernieuwde pagina WATER, 
besteedt binnen enkele dagen aandacht aan de watersport zoals wij, watersporters, dat 
mogen verlangen. Een duidelijke link naar de SGM en u heeft alle voordelen van uw eigen 
watersport-website. 
 
 
Op 4 juli zijn de Internationale Wakeboard Kampioenschappen bij  
WaterSportVereniging Randwyck! Spannend, een heus spektakel en een lust voor het oog. 
Wilt u zo lang niet wachten? 
Op 27 juni start om 13.00 uur de demomiddag bij Wetsuitsyou, voor de deur van StayOkay. 
 

  “de ZWELM is binnenkort verkrijgbaar” 
 
Veel plezier, fijne zomer en geniet volop! 
 
 
met vriendelijke groet, 
Hans van der Togt 


