
1. D66 vraagt gegevens drugsoverlast
D66 heeft vragen gesteld over de drugsoverlast in Maastricht. De fractie 
wil van het College weten wat de drugsoverlast de afgelopen jaren is 
geweest,  zoals  het  aantal  meldingen  van  overlast,  het  aantal 
drugsgerelateerde rechtszaken plus veroordelingen en de politie-inzet.

D66-fractievoorzitter Bert Jongen: "Het is belangrijk om te weten wat de 
trend de afgelopen jaren op het gebied van drugsoverlast is. Wij zien 
dat als een 0-meting. Als de wietpas wordt ingevoerd, kan vastgesteld 
worden of de drugsoverlast toeneemt of afneemt. Zonder cijfermateriaal 
blijft het gissen. Zeker nu duidelijk is dat Maastricht structureel niet kan 
rekenen  op  meer  politie,  is  het  belangrijk  te  weten  of  de  overlast 
terugloopt. D66 is er allerminst van overtuigd dat dit door de invoering 
van de wietpas minder gaat worden. Als ik afga op de signalen uit de 
buurten,  neemt  op  dit  moment  de  overlast  al  toe  nu  buitenlanders 
-behalve Belgen en Duitsers- in de coffeeshops geweerd worden."

2. D66 stelt vragen over Wifi-netwerk
Bert Jongen heeft namens de fractie van D66 Maastricht vragen gesteld 
aan het College van B&W over de mogelijkheden om een Wifi-netwerk 
te realiseren in de binnenstad. Diverse steden in Nederland hebben in 
de binnenstad een Wifi-netwerk.  Aangezien Maastricht  zich profileert 
zich  als  een  creatieve,  innovatieve  stad  met  veel  studenten  en 
internationale bezoekers, is het vreemd dat een dergelijk netwerk hier 
niet beschikbaar is. D66 is er groot voorstander van dat Maastricht een 
dergelijk netwerk krijgt, maar alleen indien dit budgettair mogelijk is.

3. Stemtent D66: ‘Iedereen moet zijn 
eigen stoep schoonvegen’
Op zaterdag  3  december  staat  de Stemtent  van  D66  Maastricht  op 
Plein  1992  met  de  stelling:  ‘Iedereen  moet  zijn  eigen  stoep 
schoonvegen’.

In  de  twee  afgelopen  winters  met  veel  sneeuwval,  waren  er  veel 
klachten over de kwaliteit  van het sneeuwruimen door de gemeente. 
Maar is dit eigenlijk wel een taak voor alleen de gemeente? Zou niet 
iedere burger zijn eigen stoep schoon dienen te houden? Of zou men 
liever  meer  geld  uittrekken,  zodat  de gemeente meer personeel  kan 
inzetten  om  de  sneeuw  op  stoepen  te  laten  verwijderen?

D66 Maastricht vraagt de inwoners van Maastricht hierover hun mening. 
Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 11.30 
en 15.30 uur 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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