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Beste lezer,

Een paar jaar geleden is D66Maastricht gestart met een e-mail nieuwsbrief. In de loop der 
jaren is dat initiatief verwaterd. Omdat snel en actueel te berichten waar wij als 
D66Maastricht aan werken, pakken wij de draad weer op. Wilt u meer weten, of een bijdrage 
willen leveren? Neem contact met ons op. 

Als u het niet op prijs stelt deze nieuwsbrief te ontvangen, laat ons dat dan ook even weten via 
julierousseau56@hotmail.com. Wij verwijderen u dan van de verzendlijst.

___________________________________________________________________________

Jeugdherberg in Maastricht dupe Dousberg-project

Voorlopig is er dan geen goedkope overnachtingsmogelijkheid meer in Maastricht. De 
jeudherberg op de Dousberg is zaterdag gesloten. Het College laat jongeren in de steek, vindt 
D66-fractievoorzitter Bert Jongen.

Op 1 oktober zou de jeugdherberg verhuizen naar het Maaspaviljoen. Die verhuizing is 
voorlopig uitgesteld omdat daar de studentenvereniging Circumflex is gehuisvest. Circumflex 
is al jaren op zoek naar een andere geschikte locatie in de binnenstad. De vereniging wil een 
pand in de Capucijnenstraat in gebruik nemen. Maar daarvoor moeten nog allerlei procedures 
voor gevolgd worden. Een verhuizing wordt pas op zijn vroegst in 2007 verwacht. Tot dan 
mogen ze in het Maaspaviljoen blijven.

Het College is van mening dat het Sportel nu moet verdwijnen vanwege het Dousberg-project.
D66 Maastricht vindt dat het Sportel geopend moet blijven tot dat er een geschikte andere 
locatie is gevonden voor goedkope overnachtingen in Maastricht.

Kijk ook op www.d66maastricht.nl
___________________________________________________________________________

D66 wil inzicht in ontwikkeling kosten afvalverwerking

D66 Maastricht wil dat het College van Burgemeester & Wethouders inzicht geeft in de 
ontwikkeling van de kosten op het gebied van afvalverwerking. Onlangs publiceerde de 
Provincie Limburg een vergelijking tussen verschillende gemeenten op dat gebied. Maastricht 
ontbrak echter in dat overzicht omdat er geen kosten bekend waren van de verkoop van 
vuilniszakken voor het restafval. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld om die gegevens te 
alsnog achterhalen. 

Verder wil D66 Maastricht inzicht krijgen in extra kosten die te maken hebben met het 
opruimen van zwerfvuil en het onderhoud van milieuperrons en milieustations. D66 is 
voorstander van het uitgangpunt dat ‘de vervuiler betaald’. Verder wil D66 weten in hoeverre 
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nieuwe technologie in  de toekomst mogelijk een alternatief zijn. Bijvoorbeeld door afval te 
scheiden bij de afvalwerker. Tenslotte wil D66 weten of er kosten bespaard kunnen worden 
door bij de afvalinzameling nauwer met andere gemeenten samen te werken.
___________________________________________________________________________

D66 wil meer geld voor sport op scholen

D66 Maastricht wil dat er meer mogelijkheden komen voor sport op scholen. D66 Maastricht 
zal bij de behandeling van de Begroting 2006 op 11 oktober aanstaande met een motie komen
om dat mogelijk te maken.

D66 Maastricht heeft vier argumenten voor haar initiatief. Maastricht wil meer mensen 
stimuleren om aan sport te doen. Verder blijkt dat de jeugd steeds minder aan beweegt en de 
problemen met overgewicht toenemen. Het blijkt dat het moeilijk is voor sportverenigingen 
om voldoende jeugd aan te trekken. Scholen hebben zelf onvoldoende mogelijkheden om 
meer geld vrij te maken om sportinstructeurs aan te stellen.
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