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NIEUWSBRIEF 01 
 
 
Lectori salutem, 
 
Zoals beloofd ontvangt u nieuwsbrief nummer 01 
 
 
De acties van de afgelopen tijd hebben de gelederen beroerd. 
 
TV Maastricht, L1, De Limburger en de Ster berichtten over wantoestanden op onze Maas en 
de dreigende verdwijning van de Waterpolitie. 
Inmiddels heeft u kunnen vernemen via de media dat onze Burgemeester, de heer G.B.M. 
Leers, tot afspraken wil komen, via de Politie Limburg Zuid en uw Stuurgroep de Maas, om 
overlast te kunnen beperken en waterpolitietoezicht wil regelen in een meerjarenplan. 
 
Uiterlijk per ultimo augustus zullen partijen elkaar treffen aan de onderhandelingstafel. 
 
Wij zijn voorzichtig optimistisch omtrent de resultaten die hieruit zullen voortvloeien. 
 
Inmiddels heeft er, op de achtergrond, overleg plaatsgevonden tussen de heer Leers en de 
districtchef van de Politie Limburg Zuid en is de frequentie van toezicht op de Maas 
verhoogd. 
 
Met betrekking tot uw medewerking berichten wij u als volgt; 
 
Er is door veel Watersportclubs/verenigingen, gelieerde bedrijven en/of sympathisanten werk 
gemaakt van de handtekeninglijsten. Wij verheugen ons in het feit dat veel mensen achter 
de acties van de StuurGroep staan. 
 
Toch zijn er ook clubs/verenigingen die er waarschijnlijk door drukte nog geen kans toe 
hebben gezien, de lijsten te laten invullen. 
Omdat een groot aantal handtekeningen onze eisen tijdens de onderhandelingen in augustus 
kracht kan bijzetten, verzoeken wij u nogmaals actie te ondernemen. 



 
U hoeft de ingevulde lijsten, niet te verzenden of te mailen. 
 
 
 
De Maastrichtse Reddingsbrigade komt ze, in de persoon van Terence Kloor, bij u ophalen. 
 
Dit zal vermoedelijk in het weekend plaatsvinden van 15 en 16 augustus. 
 
 
Wij vertrouwen erop dat de komende periode van twee weken,  een tsunami aan 
handtekeningen zal opleveren. 

 
 
Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen in NIEUWSBRIEF 2. 
 
Wij wensen u naast een veilig ook een goed seizoen toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Stuurgroep de Maas, 
 
Voor deze, 
Hans van der Togt 
 
 
 
  


