
1. Maximumsnelheid Kennedybrug
70 km/u handhaven
Maandag  12  december  jl.  heeft  het  college  voorgesteld  om  de 
maximumsnelheid op het gehele tracé van de Kennedybrug te verlagen 
naar 50 km/u. Deze maatregel dient vooral de fietsers te beschermen en 
het  fietsverkeer  te  stimuleren.  D66  heeft  aangegeven  dat  het  aantal  
autobewegingen niet  zal  afnemen,  waardoor  het  even  druk blijft  bij  de  
fietsersoversteekplaatsen. Bovendien rijden auto’s bij het benaderen van 
een bocht in een af- en toerit al langzamer dan 70 km/u. Raadslid Guido 
Mertens heeft gepleit  voor tweerichtingsfietsverkeer, zodat de fietser het 
verkeer tegemoet komt en een beter zicht heeft op de af- en toeritten. De 
echte  overlast  heeft  de  fietser  rondom  het  A2-tracé.  D66  ziet  de 
maatregelen op de Kennedybrug dan ook als een doekje voor het bloeden. 
Commissielid  Guido  Mertens:  “Ik  verwacht  niet  dat  het  fietsverkeer  zal 
toenemen op het Kennedybrugtracé. De fietser wordt blij gemaakt met een 
dooie  mus  en  de  automobilist  ergert  zich  tegelijkertijd  over  de  lage 
maximumsnelheid”.  D66  Maastricht  was  in  de  comissievergadering  de 
enige partij die uitgesproken tegen de snelheidsverlaging was.

2. Windturbines in het Lanakerveld
De eventuele plaatsing van windturbines in het Lanakerveld heeft enige 
stof doen opwaaien. De fractie van D66 vindt de windturbines erg hoog. 
Bovendien is de fractie erg geschrokken van de (gezondheids)rapporten 
en het ontbreken van enige vorm van draagvlak. Voortzetting van dit plan 
leidt  dan  ook  tot  twijfels  bij  D66.  De  fractie  blijft  voorstander  van 
windturbines  en  duurzame energie.  Of  de  windturbines  kleiner  moeten 
worden, ergens anders moeten komen of vervangen moeten worden door 
van andere vormen van opwekken van duurzame energie, kan de fractie 
nu  nog  niet  overzien.  Raadslid  Guido  Mertens:  “We  hebben  meer 
informatie van de wethouder nodig om tot een gedegen en volledig besluit 
te komen”.

3. D66 zet vraagtekens bij omgang met 
contracten MTB-ers
D66-fractievoorzitter  Bert  Jongen  heeft  vorige  week  tijdens  een 
commissievergadering zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over het feit dat 
de  MTB  vanwege  de  bezuinigingen  de  tijdelijke  contracten  van  35 
medewerkers met een handicap niet zal verlengen. De MTB moet door de 
landelijke kortingen volgend jaar € 900.000,- bezuinigen. Om hieraan te 
voldoen wil de MTB de tijdelijke contracten niet verlengen. D66 vindt dit 
wrang en heeft  met succes bepleit,  dat dit  punt wordt  besproken in de 
commissievergadering  op  10  januari  aanstaande.

Bert  Jongen:  “Het  uitgangspunt  van  dit  kabinet  is: Iedereen  die  kan 
meedoen, moet meedoen. Daar ben ik het van harte mee eens. Dan is het 
vreemd en wrang dat 35 mensen die mee willen doen, buitenspel worden 
gezet. Daarbij gaat het om mensen die vaak een jaar of nog langer op de  
wachtlijst  hebben  gestaan  om aan  de  slag  te  kunnen.  Nu  wordt  daar 
blijkbaar een streep door gezet, zonder alternatief. Op die manier worden 
mensen veroordeeld om achter de geraniums te zitten. Dat was juist niet  
de bedoeling van dit kabinet.”
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4. Fijne Feestdagen
D66 is een partij die het dualisme hoog in het vaandel heeft staan. Maar  
we  hebben  in  dit  geval  één  gemeenschappelijke  boodschap:

Het bestuur,  de fractie en onze wethouder  wensen u en de uwen fijne  
feestdagen,  een  voorspoedig  2012  en  we  hopen  u  gezond  en  wel  te  
ontmoeten op onze Nieuwsjaarsreceptie op 7 januari.

5. Nieuwjaarsreceptie
D66 Maastricht-Heuvelland
De nieuwjaarsreceptie van D66 vindt plaats op zaterdag 7 januari 2012 in 
café Forum te Maastricht van 17.00 - 19.00 uur. U bent van harte welkom! 
Aanmelden via voorzitter@d66maastricht.nl wordt op prijs gesteld.

6. Kennismaking met de Gemeenteraad
als Bestuursorgaan
Wilt u een keer komen kijken op de tribune bij een raadsvergadering? Kom 
dan op dinsdag 24 januari 2012 kennismaken met de gemeenteraad. Met 
medewerking van D66-burger-niet-raadslid Marlène Hameleers, D66-
fractieleden Gemeenteraad Maastricht en bestuur.

De onderwerpen van de vergadering kunt u hier vinden.

Locatie: Raadzaal Mosae Forum Maastricht.
Tijd: 17.00 - 19.00 uur. Inloop vanaf 16.45 uur.

Toegang vrij en voor een ieder die geïnteresseerd is. Aanmelden via 
voorzitter@d66maastricht.nl wordt op prijs gesteld.

7. D66 Politiek Café Sport & D66
Op woensdag 25 januari 2012 is er weer een Politiek Café van D66, 
ditmaal met het thema sport. Welke mogelijkheden heeft de lokale 
overheid om sport te faciliteren volgens D66? Wat ontbreekt in Maastricht? 
Wat is het antwoord van D66? Met medewerking van burger-niet-raadslid 
Mike Broers en raadslid Franca Eurlings, beiden D66 Maastricht.

Locatie: 1ste etage Grand-café Au Mouton Blanc Maastricht.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Toegang vrij en voor een ieder die geïnteresseerd is. Aanmelden via 
voorzitter@d66maastricht.nl wordt op prijs gesteld.

8. Raadsvergadering 20 december
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  20  december  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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