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Sjiek en sjoen
Het is al weer zo’n vier jaar geleden dat de Vrienden
Maastrichtse Gevelstenen haar gevelstenenvisie
presenteerde met het oog op het verwezenlijken van een
beleid waarin vorm gegeven zou kunnen worden aan een
structurele aanpak van het onderhoud en herstel van de
Maastrichtse gevelstenen.

Ondanks het feit dat de wethouder in zijn antwoordbrief alle waardering*) uitsprak
voor het werk van de VMG kon en wilde hij geen gehoor gegeven aan ons voorstel.
*) citaten uit de afwijzingsbrief:
‘Inhoudelijk ondersteunt de gemeente Maastricht de werkzaamheden van de VMG
zeer - Deze zijn van grote waarde voor Maastricht als tweede monumenten- en
gevelstenenstad van ons land - Uw inzet en betrokkenheid bij de Maastrichtse
gevelstenen, stel ik zeer op prijs - De inzet van de vereniging Maastrichtse
Gevelstenen wordt door het college van B&W gewaardeerd.’
Maar praatjes vullen geen gaatjes en daarom wil de VMG binnenkort – als ze
daartoe bereid zijn - met de wethouders Grootheest (monumenten), Damsma
(cultuur) en Aerts (toerisme) om de tafel gaan zitten en dat dan de waardering
hopelijk niet blijft bij mooie woorden alleen.
De VMG blijft uitdrukkelijk bij haar mening dat de gemeente Maastricht haar
(mede)verantwoordelijkheid voor onze gevelstenen dient te nemen en een rol kan
en moet spelen in het verwezenlijken van het beleid zoals dat geschetst is in onze
gevelstenenvisie.

De VMG gaat ondertussen niet lui achterover leunen en start alvast een actie om door middel van het massaal uitdelen van onderstaande flyer
gevelsteeneigenaren over te halen iets aan hun gevelsteen te laten doen.

Uw gevelsteen wordt er sjoener van en Maastricht ook!

Maak van uw gevelsteen (weer) een opvallend sieraad en
‘visitekaartje’ voor uw huis.

Uw gevelsteen weer als nieuw?
‘Vrienden Maastrichtse Gevelstenen’
(VMG) staat voor behoud, herstel en
onderhoud van de Maastrichtse
gevelstenen en verzorgt voor u graag
het opknappen van uw gevelsteen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Speciale actie: tegen inlevering van deze flyer
10% korting op de kosten.
mail: vmg@maastrichtsegevelstenen.nl

http://www.maastrichtsegevelstenen.nl

Blikvangers in bladgoud

