
  

1. Tramtracé

Afgelopen week heeft u in de krant kunnen lezen dat
diverse politieke fracties voorkeursuitspraken deden
over het toekomstige tramtracé. De VVD is
voorstander van variant C (over de markt), anderen
net juist tegen variant C (CDA en PvdA). De fractie
van D66 heeft nog geen voorkeur uitgesproken. Dit
omdat de inspraak voor burgers nog plaats moet
vinden.

In het verleden heeft D66 altijd gepleit om de bussen
op de markt te houden. Bij tramtracé C kan er een
conflict ontstaan in de Gubbelstraat tussen enerzijds
de tram en anderzijds de fietsers en voetgangers.
D66 betwijfelt over er zo’n grote
veiligheidsproblemen zullen ontstaan en de fractie
wordt dan ook ‘warm’ voor variant C.

2. D66 pleit voor ruimere
bezoekersregeling parkeren

D66 dient aanstaande dinsdag een motie in om de
bezoekersregeling voor parkeerders te verruimen.
Het College stelt voor maximaal 25 uur per kwartaal
te reserveren voor een bezoekersregeling. Na het
kwartaal vervallen eventuele ongebruikte uren.
D66 vindt dat ongebruikte uren in het volgende
kwartaal gebruikt mogen worden (met een maximum
van 25 ‘gespaarde’ uren).
Het College is tegen het voorstel vanwege spreiding
van het gebruik en ter voorkoming van mogelijk
misbruik van de regeling.

3. D66 voorstander van kermis op de
Markt

D66 zal in de raadsvergadering een voorstel indienen
om te onderzoeken of de voorjaarskermis vanaf 2010
verplaatst kan worden naar de Markt. D66 stelt dat
het Vrijthof nu al teveel een ‘evenementenplein’ is.
D66 ziet de Markt en omgeving als een goed
alternatief. Vroeger werd de kermis ook op de Markt
gehouden.

4. Nieuwe naam en opzet van after-
Stemtent borrels

Met ingang van zaterdag 2 mei krijgen de inmiddels
bekende after-Stemtent borrels een nieuwe opzet.
Om het huidige succes van D66 verder uit te bouwen
en de komende verkiezingen tot een succes te
maken, hebben we meer leden nodig. Het is dan ook
de bedoeling dat ieder lid dat naar de borrel komt (op
het vertrouwde adres!) een introducé meeneemt die
interesse heeft voor D66. De borrels zijn dus bedoeld
ter kennismaking met D66 Maastricht. De nieuwe
naam luidt dan ook: “borrelen met D66”. Onze
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fractie- en bestuursleden zullen hierbij het goede
voorbeeld geven. Tevens is het de bedoeling dat om
de zoveel tijd een bekende of aansprekende D66’er
meeborrelt waar u dan kennis mee kunt maken en
mee kunt discussiëren over uiteenlopende
onderwerpen. Indien de kennismaking goed bevalt,
kan een introducé lid worden.

We hopen dat deze nieuwe opzet een nog groter
succes wordt dan de borrels al waren en dat het ons
veel nieuwe leden oplevert.

Tot ziens op 2 mei of daarna!

Namens het bestuur,

Richard Schoffeleers, voorzitter

NB: op 4 april is er uiteraard nog een borrel “oude
stijl” in De Vitrine.

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op www.d66maastricht.nl
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