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D66 vraagt om onderzoek naar ict-voorzieningen

D66 Maastricht heeft de lokale rekenkamer verzorgt om een onderzoek te doen naar de uitgaven op 
gebied van automatisering van de gemeente Maastricht. De afgelopen jaren heeft de gemeente fors 
geïnvesteerd in computervoorzieningen. Afgelopen jaar stemde de gemeenteraad in met een nieuwe 
investering van elf miljoen euro.

D66 vindt de bedragen fors. De democraten kunnen niet beoordelen of de uitgaven op ict-gebied de 
afgelopen jaren efficiënt en doelmatig zijn geweest. De lokale rekenkamer is als onafhankelijke 
instantie uitermate geschikt om hierover advies uit te brengen, vinden de democraten. De rekenkamer 
bepaalt zelf of ze het thema automatisering bij de gemeente Maastricht nader willen onderzoeken.
________________________________________________________________________________
Uitnodiging burgerforum: Heeft Maastricht nog een boodschap aan Europa?

Wat denken burgers in Maastricht 15 jaar na de ondertekening van het
Verdrag van Maastricht over Europa? Onder de noemer 'Europa, dat zijn wij' organiseert het Instituut 
voor Publiek en Politiek (IPP) op 7 februari 2007 in opdracht van het Bureau Europees Parlement in 
Den Haag en in samenwerking met de gemeente Maastricht een debat over de toekomst van Europa. 
De discussiethema's zijn de uitbreiding van Europa, met name de toetreding van Turkije, en de 
Europese Grondwet.

Deze avond vindt plaats op woensdag 7 februari 2007 in Grand Hotel De L’Empereur (Stationsstraat 
2, te Maastricht). Inloop is om 19:30 uur. De start is om 20.00 uur. De toegang is gratis en u hoeft u 
niet van te voren aan te melden. Voorafgaand aan het debat is een OpinieWijzer ontwikkeld. Een 
OpinieWijzer is een vragenlijst over Europa dat iedereen kan invullen. Ga naar 
www.publiekdebateuropa.nl en vul de vragenlijst in. De resultaten van de OpinieWijzer vormen de 
aftrap voor het debat. 
_________________________________________________________________________________
Platform Luchtkwaliteit

Onlangs  heeft  commissielid  Guido  Mertens  vragen  gesteld  aan  wethouder  Hazeu  over  het
voorzitterschap van het platform Luchtkwaliteit. Wethouder Hazeu is de voorzitter. Met name Kloar
Loch  beschouwt  Hazeu  als  een  niet  onafhankelijke  voorzitter.  D66  is  ook  voorstander  van  een
onafhankelijk voorzitterschap. Wethouder Hazeu gaf in zijn beantwoording aan dat bij de meer dan 10
vertegenwoordigde partijen slechts één partij moeite had met de voorzitter. Na die besluitvorming is
het onderwerp niet meer ter sprake gekomen. 
_________________________________________________________________________________
D66 “Stemtent” zaterdag op Plein 1992

Aanstaande zaterdag 3 februari gaat D66 Maastricht in discussie met inwoners in de “Stemtent”. De 
tent wordt op  opgebouwd op Plein 1992. Dat gebeurt aan de hand van de stelling : “De gemeente 
moet meer investeren in een betere luchtkwaliteit". Mensen die andere zaken aan de orde willen 
stellen zijn zaterdag tussen 11.00-16.00 uur van harte welkom op Plein 1992.
___________________________________________________________________________
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