
1. Marco Piëtte wint de 
Membredeprijs 2011
Op  zaterdag  17  september  heeft  Marco  Piëtte  de  Membredeprijs 
ontvangen uit handen van Eerste Kamerlid en prominent D66’er Roger van 
Boxtel. Marco Piëtte is algemeen coördinator van het maatjesproject van 
Stichting Horizon. Piëtte heeft de prijs ontvangen, omdat hij zich inzet voor 
anderen  en  tegelijkertijd  verder  kijkt  dan  zijn  eigen  grenzen.  Het 
maatjesproject is bedoeld voor medemensen die vanwege hun langdurige 
psychiatrische  ziekte  eenzaam  zijn  en  contact  willen  met  iemand  van 
buiten  de  psychiatrie.  Voor  de  cliënt  wil  men  het  sociaal  isolement 
verminderen door een langdurig psychiatrische cliënt te koppelen aan een 
vrijwilliger die een maatje is voor de cliënt.

Wethouder Mieke Damsma (Welzijn, Onderwijs en Zorg) roemde Piëtte om 
zijn veelzijdigheid en zijn enthousiaste en gedreven inzet voor Stichting 
Horizon  “Marco  Piëtte  is  conciërge,  coördinator,  begeleider  van 
maatjeskoppels, PR-man, subsidiewerver en hij maakt de koffie voor het 
bestuur.”

Piëtte  is de derde winnaar  van de Membredeprijs  sinds de prijs  in het 
leven is geroepen vanwege het 40-jarig bestaan van D66 Maastricht in  
2007. De prijs is vernoemd naar de verlichte Maastrichtse burger André 
Charles Membrede, die leefde van 1758 tot 1831 en verschillende keren 
burgemeester was van Maastricht.

2. Uitslag Stemtent op Heer Totaal: 
Maastrichtenaar tegen 
vergunningsvrij verbouwen
Bijna  65  procent  van  de  96  deelnemers  aan  de  D66  Stemtent  is  
tegenstander  van  vergunningsvrij  verbouwen  in  Maastricht.  De  stelling 
‘vergunningsvrij verbouwen’ kon rekenen op de steun van 34 deelnemers 
aan de Stemtent op Heer Totaal en via internet. Daarentegen waren 62 
deelnemers het oneens met de stelling. 

Veel voorstanders vonden dat er wel erg veel gereguleerd is in Nederland 
op het gebied van verbouwen. Tegenstanders waren echter van mening 
dat het fraaie stadsbeeld in Maastricht wel enige bescherming verdient en 
dat "Belgische toestanden onwenselijk zijn".

3. Aankondiging Stemtent: ‘Een rem 
op woningsplitsing is goed’
Op zaterdag 1 oktober  staat  de Stemtent  van D66 Maastricht  op Plein 
1992 met de stelling: ‘Een rem op woningsplitsing is goed’.  

In  straten  in  en  om  het  centrum,  maar  ook  in  bepaalde  wijken  zoals 
Limmel,  worden  steeds  meer  bestaande  woningen  opgesplitst  in 
appartementen of studentenkamers. De leefbaarheid van een straat kan 
door  deze  veranderingen  worden  beïnvloed.  De  samenstelling  van  de 
bevolking  in  een  straat  verandert,  er  ontstaat  een  tekort  aan 
parkeerplaatsen, etc. Vanuit bepaalde buurten klinkt dan ook de roep om 
verbod op woningsplitsing. Is dat een terecht verzoek, of moet Maastricht 
de markt vrij laten?

D66 Maastricht vraagt de inwoners van Maastricht hierover hun mening. 
Het is mogelijk om met mensen van D66 in gesprek te gaan tussen 11.00 
en 16.00 bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen 
maar  toch  uw  stem  uit  willen  brengen,  dan  kunt  u  terecht  op 
www.d66maastricht.nl.
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4. D66 wil aanpak drugsgerelateerde 
overlast Maasboulevard
De  fractie  van  D66  in  de  Maastrichtse  Gemeenteraad  wil  de 
drugsgerelateerde  overlast  van  bezoekers  aan  de  coffeeshops  en 
drugsrunners op de Van Hasseltkade en Maasboulevard aanpakken, door 
de parkeerplaatsen langs deze straten op te  heffen,  of  om te zetten in 
parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Tevens pleit de partij er voor om 
de Kleine Gracht af te sluiten met een inzinkbare paal, om daarmee deze 
straat en de Markt te verlossen van illegaal sluipverkeer.

D66  heeft  vragen  gesteld  aan  het  college  van  Burgemeeester  en 
Wethouders, waarin de partij het College vraagt om de overlast ter plaatse 
aan te pakken door deze betrekkelijk eenvoudig te nemen maatregelen.

5. Initiatief raadsvoorstel Poppodium
D66  Maastricht  en  gemeenteraadslid  Franca  Eurlings  in  het  bijzonder, 
heeft hard gewerkt aan een initiatief Raadsvoorstel, waarin de gemeente 
wordt gevraagd een uitspraak te doen over haar ambities ten aanzien van 
een groot Euregionaal poppodium in Maastricht. Dit initiatief raadsvoorstel 
wordt  op  dinsdag  27  september  in  de  gemeenteraad  besproken.  De 
vergadering begint om 17.00 uur en is openbaar toegankelijk. Het initiatief  
Raadsvoorstel is hier te bekijken.

6. Harald Barendse nieuwe fractie-
assistent D66 Maastricht
Vanaf  1  september  jl.  is  Harald  Barendse  (officieel)  begonnen  in  zijn  
functie als fractie-assistent van D66 Maastricht.  Na bestuurslid van D66 
Maastricht-Heuvelland,  (ad-interim)  secretaris  van  datzelfde  bestuur  en 
steunfractielid,  gaat  hij  zich  nu  binnen  D66  volledig  toeleggen  op  het  
assisteren  van  de  fractie  en  het  beheer  van  de  website  van  D66 
Maastricht. Ook voor een afspraak om een fractievergadering bij te wonen, 
kunt u bij hem terecht en wel via het mailadres fractie@d66maastricht.nl, 
of via telefoon op het nummer 06-20646049.

7. Cahier sport
De fractie van D66 Maastricht gaat de komende maanden werken aan een 
cahier  over  sport  in  de  gemeente  Maastricht.  Geïnteresseerden  in  dit 
thema kunnen zich melden bij Franca Eurlings via  mail, om mogelijk een 
steentje bij te dragen aan dit cahier.

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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