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___________________________________________________________
D66: niet gokken op een luchtkasteel

D66 Maastricht roept het college op zich niet blind te staren op de komst van een
mogelijke casino in Maastricht. Het initiatief kan weliswaar een bijdrage leveren
aan de werkgelegenheid, maar volgens D66 zijn er nog vele vragen open. Harrah’s kan
niet zomaar beschikken over een vergunning, minister Donner die toestemming moet
geven is tegen, het is de vraag of het plan niet te groot is voor een stad als
Maastricht, het is de vraag hoe twee miljoen extra bezoekers de stad kunnen bereiken
en ook op gebied van gokverslaving zijn er nog veel vragen onbeantwoord.

Voordat een casino eventueel hier gevestigd zou kunnen worden, zijn we velen jaren
verder. De werkloosheid is de afgelopen vier jaar gestegen van 9 naar 13 procent.
Maastricht is groot geworden als industriestad. D66 vindt het belangrijk dat de
Taskforce Enci, die plannen zou ontwikkelen voor de teloorgang in de industrie, met
concrete plannen komt. D66 heeft zelf al een aanzet gemaakt met haar cahier “Maak
het in Maastricht”.
D66-fractievoorzitter Bert Jongen: “Wij moeten niet gokken op een luchtkasteel.
Burgemeester Leers roept wel ‘faites vos jeux’, maar ik ben bang dat daar ‘rien ne
va plus’ op kan volgen. Kortom, aan de slag met ‘Made in Maastricht.’”
___________________________________________________________

D66:  Banen in nutssector moet behouden blijven

Essent sluit waarschijnlijk  nog dit voorjaar de poort van Nutsbedrijven Maatricht
aan de Maagdendries. Volgens D66 moet de gemeente zich nu hard inzetten voor behoud
en ontwikkeling van werkgelegenheid in de nutssector. D66-raadslid Hans van
Wageningen  heeft het college gevraagd hoe het staat met de beloofde vervangende
werkgelegenheid in de beoogde Essent-vestiging bij de Geusselt. Als de kantoren bij
de Geusselt niet op tijd klaar zijn of als deze voor Essent niet aantrekkelijk zijn,
dan  moet de gemeente Essent met spoed een geschikte locatie aanbieden om de
werkgelegenheid voor de medewerkers in Maastricht te behouden, vindt D66. D66 maant
het College ook tot spoed om het beheer van de openbare verlichting te houden. D66
ziet dit als een mogelijke activiteit van het gemeentelijke werkbedrijf in
oprichting. Essent onderhandelt nu met Nuon over de toekomst van deze activiteit.  

In het kantoor aan de Maagdendries bevindt zich een omvangrijke, waardevolle en goed



onderhouden collectie historische voorwerpen en apparaten. Men is bezorgd over de
toekomst van deze collectie. Voor de (ex) medewerkers van Nutsbedrijven Maastricht
vertegenwoordigt deze collectie een hoge gevoelswaarde.  D66 heeft het College
gevraagd zich in te spannen dat deze collectie voor Maastricht behouden kan worden.
___________________________________________________________
D66 koploper bij De Stemwijzer

Op dit moment staat D66 Maastricht bovenaan bij de tussenstand van de Stemwijzer.
Door middel van het reageren op 29 stellingen op de website www.maastricht.nl
krijgen mensen een stemadvies dat past bij hun keuzes.
Fractievoorzitter Bert Jongen is niet verrast dat D66 hoog scoort: “D66 luistert
naar wat mensen belangrijk vinden. Wij houden er als volksvertegenwoordigers
rekening mee wat er onder burgers leeft, zonder populistisch te zijn. Dat blijkt ook
uit de hoger score. Overigens rekenen wij ons niet rijk. We moeten knokken voor
iedere stem op 7 maart. Dat is de enige peiling die telt.
___________________________________________________________
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