
1. D66-kamerlid Boris van der Ham 
stelt vragen over invoering wietpas
D66-kamerlid Boris van der Ham heeft afgelopen dinsdag vragen gesteld 
aan minister Ivo Opstelten over de voorgenomen invoering van de wietpas.  
Boris van der Ham stelde zijn vragen naar aanleiding van een oproep van 
een meerderheid van de gemeenteraad Maastricht om de invoering van de 
wietpas een jaar uit te stellen en te zorgen voor extra politie om de overlast 
te beperken. In zijn antwoord gaf de minister aan dat de invoering een 
paar maanden uitgesteld kan worden. Verder liet de minister weten dat er  
geen extra politie ter beschikking komt.

D66-fractievoorzitter  Bert  Jongen:  “Ik  ben  tevreden  dat  onze  landelijke 
fractie het signaal zo snel heeft opgepakt. Wij blijven ons zorgen maken 
over de invoering van de wietpas, omdat we vrezen dat de illegale handel 
zal  toenemen  en  daarmee  ook  de  overlast  in  de  buitenwijken  en  de 
grensgemeenten.”

2. Bezoek aan buurtplatform Sint 
Pieter, Jekerdal, Villapark
Op zaterdag 12 november heeft een afvaardiging van de fractie van D66 
Maastricht een buurtbezoek gebracht aan de wijken Sint Pieter / Jekerdal / 
Villapark.  De  raadsleden  Guido  Mertens,  Richard  Schoffeleers  en 
steunfractielid / fractie-assistent Harald Barendse werden door leden van 
het  Buurtplatform rondgeleid  langs een  aantal  punten in  de wijk,  waar  
veranderingen op komst zijn, of waar verandering wenselijk wordt geacht. 
Zo werden onder meer de verkeerssituatie op de vijfsprong aan de voet 
van de Pietersberg, de ontwikkelingen op de berg rondom het 'landgoed 
Dassen' en de situatie bij  het hondenlosloopgebied bekeken. Ook werd 
een bezoek gebracht  aan het  Sint  Pieter  Buurtcentrum aan de Pastoor  
Kribsweg, waar de fractie getoond werd welke problemen men ondervindt 
door achterstallig onderhoud.

3. Politiek café RO & D66
Op woensdag  23  november  organiseert  D66 een politiek  café  met  als 
thema: RO & D66. RO? Ruimtelijke ordening!  Nederland is een van de 
dichtstbevolkte gebieden in de wereld. Wonen, werken, infrastructuur en 
natuur  moeten  daarin  allemaal  een  plek  vinden.  Integrale 
gebiedsontwikkeling,  waarin  de verschillende belangen evenwichtig  aan 
bod komen, is daarom noodzakelijk.

De  Rijksoverheid  kiest  voor  ontwikkeling  van  stedelijke  gebieden  die 
belangrijk zijn voor de economische groei. Meer dan voorheen beslissen 
provincies en gemeenten daarbij zelf over de inrichting van hun regio. Wat 
is  de  gemeentelijke  "speelruimte"?  Wat  kan/mag  de  burger?  Met 
medewerking van D66-raadslid Richard Schoffeleers.

Het  politiek  café  is  van  20.00  -  22.00  uur.  Inloop  vanaf  19.30  uur. 
Aanmelden via voorzitter@d66maastricht.nl.
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4. Politiek café Pensioenen & D66
Op  14  december  organiseert  D66  een  politiek  café  met  als  thema 
Pensioenen  &  D66.  Wat  stelt  ons  huidig  Pensioenstelsel  voor?  Hoe 
akkoord  is  het  Pensioenakkoord?  Wat  is  het  antwoord  van  D66?  Met 
medewerking van onder meer drs. Tobias Bastian, pensioendeskundige en 
Sandra Helledoorn, secretaris pensioenfonds.

Het  politiek  café  is  van  20.00  -  22.00  uur.  Inloop  vanaf  19.30  uur. 
Aanmelden via voorzitter@d66maastricht.nl.

5. Raadsvergadering 22 november
De  gemeenteraad  vergadert  eenmaal  per  maand  op  een  dinsdag, 
normaliter van 17.00 - 23.00 uur. U kunt de vergadering, die plaatsvindt in 
de  Raadzaal  in  Mosae  Forum,  bijwonen  op  de  publieke  tribune.  De 
eerstvolgende  raadsvergadering  vindt  plaats  op  22  november  a.s.  De 
onderwerpen die aan bod komen, kunt u terugvinden op de website van de 
gemeente Maastricht.

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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