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Bezoek Sophie in ‘t Veld

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld brengt op donderdag 3 mei aanstaande een werkbezoek 
aan Maastricht. Als onderdeel van het werkbezoek wordt een Europa-spreekuur georganiseerd. 
Sophie in ’t Veld wil op die manier graag in contact komen met de Nederlandse kiezers om zo van hen
te horen hoe zij denken over Europa, wat voor problemen de kiezers hebben en wat de kiezer 
verwacht van het Europees beleid. Sophie vertegenwoordigt in Brussel de Nederlandse kiezers, 
daarom wil ze op deze en andere manieren met hen rechtstreeks contact onderhouden.

Alle inwoners van onze grensstreek worden van harte uitgenodigd om hun praktische ervaringen met 
Europa te bespreken en hun vragen met betrekking tot Europa aan Sophie te stellen.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op donderdag 3 mei aanstaande van 11.00-13.00 uur in De 
Vitrine op Plein 1992 te Maastricht.

D66: Buitenbad Dousberg sneller open bij warm weer

D66 Maastricht vindt dat het buitenbad van zwembad De Dousberg bij warm weer geopend moet zijn. 
Dat geldt zeker met het oog op de meivakantie en de weersvoorspellingen voor de komende week.
D66-commissielid Guido Mertens heeft het College inmiddels gevraagd slagvaardig te handelen en 
het buitenbad deze week open te stellen.
___________________________________________________________________
D66 Stemtent: Jongeren mogen blowen bij Trajekt

Aanstaande zaterdag 5 mei staat D66 Maastricht weer met de bekende Stemtent tussen 11.00-16.00 
uur op Plein 1992. Deze keer is de stelling: “Jongeren mogen blowen bij Trajekt”.  Andere 
onderwerpen kunnen vanzelfsprekend ook aan bod komen. 
Er kan ook digitaal gestemd worden via onze website www.d66maastricht.nl. Dat kan nu al.

D66 wil meer aandacht voor schuldbemiddeling

Uit landelijke analyses blijkt dat steeds meer mensen te maken hebben met schulden. Daarbij doen 
steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbank en de kledingbank. 
D66 Maastricht vindt dat schuldbemiddeling en met name schuldpreventie belangrijke elementen zijn 
om mensen perspectief te bieden. 

D66 heeft in schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd hoeveel 
mensen de afgelopen jaren in Maastricht gebruik hebben gemaakt van schuldhulpbemiddeling. 
Daarnaast wil D66 weten of het juist is dat de wachttijden om in aanmerking te komen voor 
schuldbemiddeling in Maastricht toenemen.

D66 bepleit in haar vragen dat de gemeente samen met scholen meer voorlichting geven over 
omgaan met geld, bijvoorbeeld door het aanbieden van bestaande lespakketten op dit gebied. 
Tenslotte is D66 er voorstander van dat Maastricht deelneemt aan een landelijk vergelijkend 
onderzoek op het gebied van schuldbemiddeling.

Gemeenteraad betrekken bij overeenkomst met Trajekt

D66 Maastricht vindt dat de gemeenteraad betrokken moet worden als de gemeente langjarige 
contracten sluit met de welzijnsinstelling Trajekt. Die betrokkenheid past ook bij de herijking van het 
subsidiebeleid waar de gemeenteraad vorig jaar om heeft gevraagd.
D66 Maastricht vindt dat de raad moet aangeven welk beleid er de komende jaren op het gebied van 
welzijn gevoerd moet kunnen worden. Eerder heeft D66 Maastricht zich al uitgesproken voor meer 
jeugd- en jongerenwerkers.

http://www.d66maastricht.nl/


D66-commissielid Franca Tonnaer zal de kwestie aan de orde stellen in de commissievergadering 
Breed Welzijn op 14 mei aanstaande.

___________________________________________________________________________
COLOFON
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