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D66 : wachtlijst MTB onaanvaardbaar lang

D66 vindt het onaanvaardbaar dat de wachtlijst voor een baan bij de MTB is opgelopen tot 
ruim een jaar. Daarbij gaat het om een groep van zo’n 280 mensen.
D66 zal in de commissievergadering de volgende week een pleidooi houden om de wachtlijst 
terug te brengen tot een aanvaardbare periode. D66-fractievoorzitter Bert Jongen: “Het gaat 
om mensen die willen werken en aangewezen zijn op een functie bij de sociale 
werkvoorziening.  Soms gaat aan de plaatsing op de wachtlijst ook nog eens een lange periode 
vooraf dat mensen op een keuring moeten wachten. Ik vind het maatschappelijk niet 
aanvaardbaar dat je mensen die willen werken jaren veroordeelt om achter de geraniums te 
blijven zitten.”

D66 komt met een “Stemtent”

Vanaf aanstaande zaterdag 29 oktober gaat D66 Maastricht regelmatig in discussie met 
inwoners in de “Stemtent”. De tent wordt op zaterdagen opgebouwd op Plein 1992.
Volgens D66 is dat een eigentijdse plek waar in het weekend veel mensen komen.
D66 wil onder meer via een wekelijkse stelling weten hoe inwoners van de stad over actuele 
onderwerpen denken. Dat gebeurt nu al via de website www.d66maastricht.nl. De 
Democraten gaan de straat op om ook op die manier te peilen wat er onder de mensen leeft.
Volgens D66 is het een andere manier om mensen bij ontwikkelingen in hun stad te 
betrekken.  De discussies in de Stemtent zijn overigens niet beperkt tot de stelling van de 
week. Mensen die andere zaken aan de orde willen stellen zijn zaterdag tussen 10.00-15.00 
uur van harte welkom op Plein 1992.

D66:  Mensen betalen teveel voor hun afval

D66 vindt het vreemd dat de meeste politieke partijen in Maastricht weigeren om teveel 
betaalde afvalstoffenheffing aan de inwoners terug te betalen. Volgend jaar betaalt ieder 
huishoudens naar verwachting vijf euro teveel. De komende jaren loopt dat bedrag op tot tien 
euro of meer per jaar. Alleen Stadsbelangen Maastricht steunde een D66-motie over de 
terugbetaling.

Volgens D66 wordt het gescheiden aanbieden van afval in Maastricht heel goed uitgevoerd.
Dat is een groot compliment waard aan de ambtenaren en de inwoners die hun afval goed 
scheiden. Het is dan niet meer dan logisch dat als de heffing te hoog blijkt te zijn, mensen dat 
geld terugkrijgen. De meeste partijen vinden dat er de afgelopen jaren zoveel is geïnvesteerd 
in afvalverwerking, dat het voordeel nu ten goede moet komen aan de algemene middelen.
D66 vindt dat je goed gedrag daardoor niet stimuleert en beloond.
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