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1. D66 stelt kamervragen over ‘Wietboulevard’ 

De Tweedekamer fractie van D66 heeft kamervragen gesteld aan minister van Justitie Hirsch 
Balin naar aanleiding van een artikel in De Standaard, waarin wordt geschetst dat de 
Belgische ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken juridische stappen overwegen als 
Gerd Leers de huidige plannen voor de Wietboulevard wil uitvoeren. 

Volgens de beide ministers is het initiatief zoals het er nu ligt in strijd met het Schengen-
akkoord. De Belgen denken dan ook dat een gang naar het Europese Hof van Justitie in 
Luxemburg gerechtvaardigd zou zijn. 

De Kamerfractie van D66 heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld over de stroom 
Belgische toeristen die naar Maastricht komen om wiet te gebruiken of te kopen. Verder wil 
D66 weten of de regering kan bevestigen dat de afweging of en waar coffeeshops zich 
vestigen aan de gemeente zelf toekomt, waardoor het Maastrichtse voornemen niets nieuws is.
Concluderend vraagt D66 om een reactie op de uitspraken van de Belgische regering.  

D66 Maastricht steunt het initiatief van Burgemeester Leers om het softdrugsbeleid in 
Maastricht te reguleren en kanaliseren. D66 raadslid Mieke Damsma gaf aan dat de 
gemeenteraad van Maastricht lef toont met haar initiatief, met burgemeester Leers als 
boegbeeld van een beleid wat als voorbeeld voor heel Europa zou kunnen dienen. In de 
Maastrichtse raadsvergadering in juni 2007 bleek de raad unaniem achter Leers te staan. 

2. Meer mogelijkheden culture evenementen in Maastricht 

D66 Maastricht heeft tijdens de raadsvergadering een motie ingediend om de 
subsidiemogelijkheden voor culturele evenementen te vergroten. D66 Maastricht was 
bevreesd dat nieuwe initiatieven de komende vier jaar geen kans zouden krijgen door de 
voorgestelde subsidieverordening. Daarnaast stelde D66 voor om de hoogte van het 
subsidiebedrag ieder jaar bij de begrotingsbehandeling vast te stellen.

Wehthouder Jean Jacobs zei toe dat er voldoende mogelijkheden blijven voor nieuwe 
initiatieven. Hij kon zich ook vinden in het jaarlijks vaststellen van het budget. Door deze 
twee toezeggingen, kon D66 Maastricht haar motie intrekken en instemmen met de 
subsidieverordening.

3. D66 stemt tegen lening voor de MTB

D66 heeft tegen een achtergestelde lening van 12,1 miljoen euro aan de MTB. De 
Democraten vinden dat er eerst een discussie moet plaatsvinden over de visie voor de 

http://www.d66maastricht.nl/


komende jaren. Die discussie volgt pas in december. “Eerst geld beschikbaar stellen en daarna
pas besluiten hoe je in de toekomst met de sociale werkvoorziening wil omgaan, is de 
verkeerde volgorde. Nu geef je een blanco cheque,” aldus D66-raadslid Mieke Damsma.
De column die Mieke Damsma over dit onderwerp schreef in De Ster is te lezen op 
www.d66maastricht.nl

4. Nieuwe website voor D66 Maastricht

D66 Maastricht heeft haar website gemoderniseerd. De website heeft een frissere uitstraling 
gekregen. Verder is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Er word nog gewerkt aan de 
verbetering van de maandelijkse stemmodule. 
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