
 

 

    

  

 

 

1. Stemtent D66: grote twijfel over 

wietpas 
Driekwart van de 161 deelnemers aan de D66 

Stemtent voelt niets voor de invoering van een 
wietpas. 122 Deelnemers aan de Stemtent op Plein 

1992 en via internet waren het oneens met de 
stelling dat invoering van de wietpas een goede 

oplossing is.  

Alle deelnemers waren het er over eens dat er iets 
moet gebeuren aan de drugsoverlast in Maastricht. 

Maar over de aanpak verschilden zij van mening. 
Veel deelnemers verwachten dat de wietpas de 

handel de straat op zal drijven en dat hierdoor de 
overlast toeneemt.  

Ook niet alle voorstanders van de wietpas zijn 

overtuigd van een succes. Maar zij verwelkomen 
elke maatregel op dit punt. “Je weet niet of het 

werkt. Zo niet, kan je het altijd weer terugdraaien. 
Je moet iets,” aldus één van de ondervraagden.   

2. D66: raadsvergadering live via 

internet 
D66 Maastricht vindt dat de raadsvergadering 

voortaan live via internet bekeken moeten kunnen 
worden. Dat stelde D66-fractievoorzitter Bert 

Jongen afgelopen zaterdag tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van de democraten. 

"Live en daarna als een soort  'uitzending gemist' 
via de website van de gemeente Maastricht," aldus 

Bert Jongen. "Ik verwacht niet dat het aantal kijkers 

een bedreiging zal vormen voor programma‟s zoals 
"Boer zoekt vrouw" of  “RTL Boulevard”. Maar het 

past wél binnen ons streven om politiek 
transparanter te maken en mensen bij de lokale 

politiek te betrekken. Onderwerpen als de toekomst 

van Belvedère, het coffeeshopbeleid, Maastricht 
Culturele  hoofdstad, parkeerbeleid of de komende 

bezuinigingen lijken mij interessant genoeg voor 
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bewoners om te kunnen volgen." 

Een ander belangrijk punt dit jaar is de discussie over 

krimp. "Dat Maastricht aantrekkelijker moet worden als 
studentenstad om daarmee jong talent aan te trekken 

en te behouden, is prima. Maar dat is onvoldoende. 
Krimp op zich hoeft geen probleem te zijn. Waar het 

om gaat is de manier waarop je daarmee omgaat. In 

het onderwijs, bij woningbouw, bij voorzieningen zullen 
er scherpe keuzes gemaakt moeten worden en moeten 

we durven kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. 
Ik verwacht dat wethouder Mieke Damsma in die 

discussie het voortouw zal nemen," aldus Bert Jongen. 

U kunt hier de volledige nieuwjaarsspeech nalezen.    

3. Forse steun voor poppodium 
Er is behoefte aan een poppodium in Maastricht. Dat 

blijkt uit een peiling van D66. 93% van de 637 
deelnemers aan de peiling vindt dat er behoefte is aan 

een groot poppodium in Zuid-Limburg. Dit podium zou 

in Maastricht moeten komen. De meeste deelnemers 
gaan nu al regelmatig naar popconcerten en geven aan 

graag te komen als er een groot poppodium in Zuid-
Limburg komt.   

De komst van een groot poppodium wordt als een 

aanwinst gezien, voor sommigen zelfs een must. Het is 

een goed middel tegen de vergrijzing en economische 
stilstand. Een podium is een trekker voor de regio en 

bindt jongeren aan de stad. Het is belangrijk dat het 
poppodium centraal ligt en goed bereikbaar is met het 

openbaar vervoer. Het huidig poppodium „De 
Muziekgieterij‟ met een grootte van 250 bezoekers 

heeft charme en succes en de potentie om te groeien. 

  
Voorbeelden zijn de 013 en de Effenaar, met 

verschillende zalen van verschillende groottes. Het 
podium in Zuid-Limburg zou een brede programmering 

moeten bieden en een kleinere zaal voor beginnende 

bands. Euregionale programmering leidt tot 
samenwerking, versterking en publiek uit de hele regio. 

  
D66 zal de uitslag van de peiling meenemen in de 

verdere discussie over de toekomst van een 
poppodium. 

  

Op maandag 10 januari wordt vanaf 19.30h een 
vervolgavond gehouden in de Muziekgieterij aan de 

Bankastraat. Op deze avond worden de 
randvoorwaarden voor een groot poppodium en de 

mogelijke locaties besproken. Aanmelding voor 10 

januari is gewenst via het volgend mailadres: 
FrancaTonnaer@hotmail.com. 

4. Nieuwjaarsborrel Jonge Democraten 

http://d66maastricht.nl/page/downloads/Nieuwjaarsspeech_D66_2011_1_.pdf
mailto:FrancaTonnaer@hotmail.com


In het nieuwe jaar organiseren de Jonge 

Democraten Maastricht weer een Nieuwjaarsborrel. 

Voor deze borrel willen we u natuurlijk graag 
uitnodigen. De avond zal op woensdag 12 januari, 

om 19.30u beginnen in café De Twee Heeren in 
Maastricht. De activiteit op deze avond zal aflopen 

omstreeks 22.00u, maar daarna kan de borrel 

vanzelfsprekend voortgezet worden.  

De avond zal qua karakter informeel zijn, maar 

inhoud zullen we ook in het nieuwe jaar niet 
schuwen. Tijdens de borrel zal een 

'bliksem/draaidebat' gehouden worden, een debat 
waarin de deelnemers opgedeeld worden in 

ideologische blokken. We zullen dit op de avond zelf 

nader toelichten. We hopen hiermee de banden 
tussen D66-Maastricht en JD-Maastricht hechter te 

maken zodat we hopelijk in het nieuwe jaar vaker 
samen zullen komen en werken. 

5. Campagne Provinciale Staten 2 maart 
Ook in dit jaar zijn er weer verkiezingen. De 
verkiezingen voor de Provinciale Staten  en 

(indirect) de Eerste Kamer. Hiervoor heeft D66 
Limburg een geweldige lijst samengesteld met 

Maastrichtse top-kandidaten: Hans van Wageningen 

(lijsttrekker), Jos Frenken (3) en Marnix Muurmans 
(Valkenburg, afdeling Maastricht Heuvelland, 4). 

Maar de campagne kan niet zonder vrijwilligers. 
Daarom roept het campagneteam u op om u op te 

geven voor plakken, flyeren of ander handwerk voor 
de campagne. Meld u aan op t.mulder@d66.nl 

  

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 

 

 

mailto:t.mulder@d66.nl
mailto:d66maastricht@yahoo.com?subject=Uitschrijven%20Nieuwsbrief&body=Geachte%20secretaris%20D66%20Maastricht,Bij%20deze%20schrijf%20ik%20mij%20graag%20uit%20voor%20het%20ontvangen%20van%20de%20periodieke%20nieuwsbrief%20van%20D66%20Maastricht.Met%20vriendelijke%20groet,
http://www.d66maastricht.nl/

