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Tweederde ondervraagden blijft tegen casino

Tweederde  van  de  ondervraagde  burgers  is  tegen  de  komst  van  een  casino  in
Maastricht. Dat blijkt uit een enquête zaterdag onder 85 mensen bij de Stemtent van
D66 Maastricht op Plein 1992 en via reacties op de website van D66 Maastricht op de
stelling:Het casino is een aanwinst voor Maastricht. Dat is dezelfde uitkomst als vorig
jaar,  toen  D66  Maastricht  dezelfde  stelling  voorlegde  toen  de  eerste  casinoplannen
bekend werden.
De mensen die voor de komst van een casino zijn, noemen vooral de werkgelegenheid als een
groot pluspunt. De voorstanders vinden wel dat als er een casino komt, dat aangepast moet
zijn  op  de  Maastrichtse  maten.  "Wij  hebben Harrah's  in  Amerika  bezocht.  Een  dergelijk
casino past niet bij Maastricht",aldus een van de reacties.
De meerderheid noemt het project echter te grootschalig voor een stad als Maastricht en is
bang voor negatieve effecten waaronder mogelijke gokverslaving, toenemende criminaliteit
en  parkeeroverlast.  "Met  vijftien  miljoen  bezoekers  is  het  nu  al  druk  genoeg",  was  een
veelgehoord argument. "Laat ook op Harrah's een Bibob-procedure los", stelde iemand voor.
Veel mensen zien wel iets in de plannen voor een groot theater zoals Joop van den Ende graag
in Maastricht wil realiseren. Meer aandacht voor cultuur vinden mensen belangrijker dan de
mogelijkheid om te gokken. "Dat past meer bij de Europese uitstraling en zorgt ook voor
werkgelegenheid", aldus een van de stemmers
___________________________________________________________________________
D66 : valse start busvervoer in Maastricht

Het openbaar busvervoer in Maastricht heeft te maken gehad met een valse start. Momenteel 
zijn er nog steeds heel veel problemen en klachten van burgers. Daarom zal D66 Maastricht 
aanstaande maandag 15 januari in de raadscommissie Stadsbeheer, Mileu en Mobiliteit aan de
orde stellen. D66-commissielid Guido Mertens wil niet op wachten op de eerste evaluatie die 
in maart gepland is. D66 beseft dat wethouder Wim Hazeu weliswaar niet verantwoordelijk 
voor het openbaar busvervoer in Maastricht. Maar hij dient volgens D66 wel op te komen 
voor de Maastrichtse burgers bij de verantwoordelijke gedeputeerde Mat Vestjens. 

___________________________________________________________________________
Jonge Democraten Nieuwjaarsborrel

Via deze weg nodigen we u uit voor de Nieuwjaarsborrel van de Jonge Democraten
op dinsdag 16 januari a.s. vanaf 20.30 uur in café Ma van Sloun aan de
Tongersestraat 3. Het nieuwe jaar wordt zo meteen goed begonnen! Er staan in
2007 verder nog veel verschillende activiteiten op de agenda zoals een wietdebat
tussen verschillende politieke jongerenorganisaties, een filosofieavond en de
campagne voor de Provinciale Staten en 1e kamer waarin we ons met leuke acties
op jongerenthema`s (meer nachtbussen) richten.
___________________________________________________________________________
Enjoy Europe

Afgelopen week hebben de Jonge Democraten Maastricht contact op genomen met alle



Limburgse VMBO-scholen in het kader van het Enjoy-Europe project. Het project
geeft jongeren in Nederland uitleg over Europa. Het kennispeil in Nederland over
de Europese Unie is te laag, gezien de invloed die de Unie al heeft op
Nederland.  De Jonge Democraten zien het daarom als hun taak om onder jongeren
dat niveau te verhogen, maar dan wel op een leuke interactieve manier. Dit wordt
gedaan door middel van een interactieve website, een festival- en een
scholentour langs VMBO-scholen. Meer informatie over het Enjoy-Europe project is
te vinden op de website www.enjoy-europe.nl
___________________________________________________________________________
Internationaal Liberaal Jongeren Debat

De Jonge Democraten Maastricht organiseren een internationale debatavond met
verschillende liberale jongerenpartijen uit Nederland en de buurlanden op 15
februari in de vergaderzaal van het Provinciehuis. Naast de JOVD en natuurlijk
ook de JD uit Nederland, zullen er ook liberale jongeren uit Leuven, Aken en
Luik aanwezig zijn in een discussie over de toekomst van Europa. Hoe kijken de
landen tegen de (on)mogelijkheden van een Europese grondwet en de grens van
Europa? Voor meer informatie: maastricht@jongedemocraten.nl
__________________________________________________________________________
D66 fractie steunt kunstproject "paint the eend" 

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie afgelopen zondag heeft de fractie van D66
financieel het kunstproject " paint the eend" gesteund. De presentatie van
dit project vond tegelijkertijd in Centre Ceramique plaats. 3 jonge
kunstenaars van het Landbouw belang gaan deze maand met een besteleend van
Maastricht naar Gambia. Tijdens de reis zullen ze samen met de lokale
bevolking, met name kinderen, een kunstproject over dromen realiseren. Over
dit project en het reisverslag kun je meer lezen op www.painttheeend.org
<http://www.painttheeend.org/>
___________________________________________________________________________
COLOFON

Deze uitgave is een uitgave van de fractie van D66 Maastricht. 
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