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Wijkagent is te onzichtbaar

De wijkagent in Maastricht is te onbekend, te onzichtbaar of niet goed bereikbaar.
Dat vinden 95 procent van de mensen die afgelopen zaterdag bij De Stemtent van D66
op Plein 1992 reageerden op de stelling: “De wijkagent moet beter bereikbaar zijn.” 

D66-fractievoorzitter Bert Jongen is geschrokken van de reacties: “De wijkagent
draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Maar dan moeten
mensen hem wel kennen en omgekeerd. Ik begrijp dat na een reorganisatie bij de
politie de bereikbaarheid van de wijkagent minder is geworden. Ik heb de commissaris
van politie en de korpsbeheerder een brief geschreven waarin ik hem oproep te zorgen
voor een betere herkenbaarheid én bereikbaarheid van de wijkagent.”
Lees ook: www.d66maastricht.nl
__________________________________________________________
D66 : Winkeliers moeten zelf openingstijden bepalen

D66 Maastricht vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze geopend
zijn. Nu kunnen consumenten voor hun boodschappen ook ’s zondags terecht in de
omringende Euregio terwijl ondernemers beperkt zijn tot een aantal koopzondagen per
jaar. Volgens D66 Maastricht is de regelgeving over openingstijden van de
detailhandel te ingewikkeld en slecht voor de economie van de stad.

D66-raadslid Hans van Wageningen vindt dat de ondernemer zelf het beste kan bepalen
hoe hij zijn klanten bedient. “Als dat op zondag is, dan mag het wat ons betreft ook
op zondag. Waarom moet de overheid bepalen wanneer winkeliers zaken willen doen?” 
Op
zondag rijden veel Maastrichtenaar naar België om in de supermarkt of in de
meubelzaak inkopen te doen. De Maastrichtse winkelier ziet dat met lede ogen aan”
____________________________________________________________
Lokale Stemwijzer goed hulpmiddel

De komende week wordt in Maastricht de Stemwijzer gelanceerd. D66 Maastricht was
initiatiefnemer om aan deze stemwijzer deel te nemen. Bij de vorige
raadsverkiezingen deden 15 gemeenten mee aan de Stemwijzer, dit jaar doen ruim 70
gemeenten aan deze Stemwijzer.

De Stemwijzer werd ontwikkeld door het onafhankelijke Instituut voor Publiek &
Politiek (IPP).
Zij maakten aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van de partijen een aantal



stellingen. Door te reageren op deze stellingen, krijgt de burger een advies welke
partij het beste bij de mening van de burger past. 
____________________________________________________________
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