
Jaargang 7, nummer 8.
19 februari 2006

Een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie kijk op www.d66maastricht.nl.
___________________________________________________________

Tweederde burgers tegen wietboulevards

Tweederde van de ondervraagde burgers is tegen wietboulevards in of rondom Maastricht..
Dat blijkt uit een enquête zaterdag onder 180 mensen bij de “Stemtent” van D66 Maastricht 
op Plein 1992 en via de website van D66 Maastricht op de stelling:  “Er moeten 
wietboulevards komen.”
D66 Maastricht pleit al jaren voor legalisering van softdrugs. Daarmee zou er meer capaciteit 
komen om harder op te treden tegen het gebruik en de handel in hard drugs. D66 Maastricht is
geen voorstander van wietboulevards omdat de Democraten vrezen dat het vrijplaatsen 
worden die mogelijk criminaliteit aantrekt.
Lees verder op www.d66maastricht.nl 

College onderzoekt D66-voorstel startersfonds

Het raadsvoorstel voor het realiseren van een starterslening is door het College 
teruggetrokken. D66-commissielid Mieke Damsma hield vorige week tijdens de 
commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling een pleidooi om een startersfonds te 
ontwikkelen.
Het grote voordeel van een dergelijk fonds is initiatief niet bij de gemeente ligt, maar bij de 
woningcorporaties. Daardoor kunnen veel meer mensen profiteren dan de maximaal tien die 
gebruik kunnen maken van een starterslening.
De discussie in de commissie was aanleiding voor het College om het eigen raadsvoorstel in 
te trekken.

Drukke week voor D66 Maastricht

Het wordt een drukke week voor D66 Maastricht. Middagmiddag wordt het eerste exemplaar 
van het cahier “Goedkoop overnachten in Maastricht” om 17.00 uur in Hotel Randwyck 
(Endepolsdomein 30) gepresenteerd. Jullie zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. 
Maandagavond zal lijsttrekker Bert Jongen deelnemen aan een debat over armoedebeleid. Dat
vindt plaats vanaf 20.00 uur in het Trefcentrum aan de Edisonstraat in Maastricht. Op 
hetzelfde tijdstip maakt Mieke Damsma deel uit van een forum in Ipanema waar TOPOS 
praat over de stedelijke ontwikkeling. Woensdagavond vindt een overleg plaats met de 
buurtraad De Heeg in De Boeckel en zal Mieke Damsma in een forum deelnemen aan een 
discussie over de parkeerproblemen in Sint Pieter.  Donderdagochtend neemt Mieke Damsma 
deel aan een landelijke actie om op een Vrouw te kiezen. Donderdagavond zal zij deelnemen 
aan een integratiedebat in de Bonbonniere.
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