
         

Motie Ereschuld DSM, Geef Heerlen/de Mijnstreek een kans!

De Raad bijeen in een openbare vergadering op 21 juli 2021;

Gelet op art. 28 van het Reglement van Orde van de raad; 

Ad agendapunt 2, Vertrek DSM uit Heerlen;

Overwegingen:
- Heerlen en de voormalige Mijnstreek hard geraakt worden door het     
  mogelijke vertrek van DSM;
- Heerlen en de voormalige Mijnstreek verbijsterd zijn over de handelswijze en   
  het bieden van miljoenen aan gemeenschapsgeld voor een verhuizing van 
  de zeer winstgevende multinational DSM van Heerlen naar Maastricht;
- het vertrouwen van Heerlen en andere (voormalige Mijnstreek-) gemeenten 
  beschadigd is door de handelswijze van de gemeente Maastricht en de 
  Provincie Limburg;
- Heerlen en de voormalige Mijnstreek er alles aan doen om de sociale en   
  economische inhaalslag te maken en die vastberaden missie volkomen 
  ondermijnd zien worden door de handelswijze van DSM, de gemeente 
  Maastricht en de Provincie Limburg
- Maastricht overgekookt had van woede als Heerlen/de Mijnstreek de 
  handelswijze van Maastricht had toegepast om Mosa of een faculteit van de 
  universiteit naar Heerlen te halen;

Spreekt uit dat:
1) het niets minder dan rechtvaardig is dat Heerlen/de Mijnstreek na 120 jaar 

lange diepe verwantschap met de Staatsmijnen en Dutch State Mines 
(DSM) een kans krijgt om DSM te kunnen behouden en daarbij steunt krijgt 
van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg; 

2) DSM bij onverhoopt vertrek na 120 jaar uit Heerlen naar Maastricht een
    ereschuld heeft aan Heerlen/de Mijnstreek en deze samen met de Provincie 
    Limburg en de gemeente Maastricht ruimhartig zal inlossen door een 
    oplossing voor de geslagen krater in stad en streek;  

3) de niet-cruciale samenwerking met de gemeente Maastricht tegen het licht 
    wordt gehouden/in de koelkast belandt zolang er geen uitzicht is op een 
    resultaat voor punt 1 of 2;

4) een MOREEL APPEL te doen op de provincie Limburg en DSM om in deze 
    kwestie geen gemeenschapsgelden beschikbaar te stellen c.q. te 
    aanvaarden.
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